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ASSIGNADOS OS AIS IMPORTANTES DESTE COMEÇO DE ANNO
o Presidente da República, sr. Getulio Var

gas. assignou esta
.

semana os decretos 1.028 e

1�059, o primeiro instituindo o plano quinquenal
ou especiil de obras publicas e apparelhamento
da defesa nacional, o segundo que orça a receita
destinada äquelle plano no corrente exercício, e

abre o credito especial para a sua execução.
-- A 'execução do <tPlano Especial de Obras

Publicas e Apparelhamento da Defesa'Nacional»,
no exercício financeiro de 1939! far-seeí com o

producto do que for arrecadado sob as seguintes
rubricas: Estimativa a) - Taxas sobre opera
ções cambiaes 250.000:000$000; b) - Lucro das
operacões bancarias em q_ue o Thesouro tenha
eoparticipação 50.000:000$000 c) - Cambiaes
peoduzidas pelo ouro remettido para o exterior
Ioo.ooo.oooâooo; d) - Producto da emissão de
Obrigações do Thesouro Nacional, autorizada por
este decreto-lei 200.000:000$000. 'Total .... '

600,000:000$000.,
- Fica aberto o credito especial � t,..

600.000:000$000 (seiscentos mil contos de reis)
para occorrer,: no exercício financeiro de 1939,
ás despesas com a execução do r:Plano Espe
cial de Obras Publicas e Apparelharnento da De
fe�a Nacional>, com a seguinte destribuição.: -

Conselho Nacional de Petroleo 15.000:000$000;
2 - Ministerio da Guerra 50.000:000$000; 3-
Ministerio da Marinha 30.000:000$000; 4 - Mi
1tisterio da Viação e Obras Publicas 105 000:000$;
5 - Ministério da Agricultura 30.ojo:ooo$000;
, .

- Ministerio ia Educação e Saude 30.000:000$;
Ministeril) da Justiça e Negocias Interiores . , .

15·000:000$000; 8 - Min.sterio da Fazenda
325.000:000$000.

Paragrapho unico - As despesas a. serem
realizadas á conta do credito especi aI de que tra
ta este artigo ficam subordinadas á previa auto
rização 'do Presidente da Republtca, observado o

disposto nos parag, 1. e 2. do art· 2 do decreto,
lei n. 967, de 21 de Dezembro de 1938. Art. 4.
O presente decreto-lei entra em vigor a partir de
1. de Janeiro de 1939, revogadas as disposições
em contrario •.
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o gBnBra� Guos A realidade da grannosa do Brasil PfOfos�ur Abrou
Muntmro No povoado de Lobato, profundidade de mais de vídencías para 8 expio FIalho.

perto do mar, no estado mil metros. Logo que foi ração necessarla. OIen
da Babia, appareceu em. confirmada a grata no çol encontrado estende

Um, sem
'

maís duvidas, va, o sr. MInfstro da A se até Itaparlcâ, a me

o petróleo, o ouro negro. grleultura determinou e n08 de mil metros de
coroando tiS pesquízae ida do geologo Olycoo fundo, garaotindo pela
que ali fez o snr. Oscar de Paiva a ß ..hía afim quantidade do precioso
Cordeiro. de serem tomadas pro- liquido mats ou menos

O petroleo jorra abun. calculado, numa fonte de

dantemente, de uma pro- JUI'Z de Dlreito de riqueza que abrirA no-

Iundldade de 208 metros vos rumos a economia
apenas, quando os cele- Tllucas nacional.
bras poços dos Estados Foi exonerado, a pe Já agora não é msís
Unidos alcançam uma dldo, do cargo de Juiz passivei duvidar. O pe

. -" I de Direito da Comarcu. troleo brotou Das terras

D LUCIO COa de Tijuc88, o mustre co de Salvador com a abun

r orr (j estadoano
.

dr. Roberto danela que Justifica bem
• João da 511 va Medeiros, a. contiança-dos que nun-

Como noticiamos, 88. actualmente com escrip- oa duvidaram da exís

sumiu, no dta 21 do cor, torto de advocacia no tencia delle em noaso

reute, a chefia da Dele· Ri" de Jllneiro.
.

paiz.

���1�o!e����81 e� Jt)�� A festa de São Sebastião'
vllle, o aßt. dr. Lucto
Corres. Teve especial brtlhan- tenéo havido uma despe-
E' um facto digno de tísmo a festa do glorioso 88 de um conto setecen

registo, .porquanto 88 tra- martyr SAo Sebastião, pa- ! tos e vinte e nove mil
ta de um cavalheiro que drnerro de n08S8 paro- reis. O saldo vel'jfJeado
pelo 8'3U carater e pela chia. será applíeado nas obras
sua íntelllgencta, se fez Vimos ums vez mats o de urgencfa de que ca•

. digno do importante caro espírtto religioso do nos- rece 8 nossa EgreJa.
aal. Ooes Monteiro go, sendo que ao ser i eo povo correndo 80 tem- . Por nosso Intermedio

eseolhído para o alto plo, enchendo o pateo o vigarfo sr. P. Alberto
O encarregado de posto agora lhe confia. do Oollegto S. Luiz, onde jaoobs agradece 808 srs.

negocias da Allemanha do pelo, governo do Bs- 88 realizou 8. segunda juizes e noveneiros e !lo

As cataratas d ·1 '.
,� visitou o general Ooés tado, vlD.ha exercendo, parta dos f�stej(js. todas a8 pessoas que g6-

O guassu Montei 'h f d Es com multo eríterío e Apos R mrsea solemne, nerosamente eontríbuí

J. I. Baptista Junior t don eMtr�, c de eEx° it ., eompetencía, o cargo de ás 9 horas de ·domingo, ram para o maior brl.

a, o alOr.o erci o, 1. Delegado 'Regional do com pratica ao Evapge- IhallUsmo da festa.
Foi o serviç9 aéreo uma incomparavel simul· afim de conVidai-o em Paraná. Assim o l.r. dr. Ibo, come�ou o leilão de

militar que começou a taneidad:! de movimen- nome de seu governo, Lucia Correll além de prendes, jugos etc., offo- .... Dentro dos novos

despertar a nossa aten tos, Os 0,rÕ,crios geócrra- para assistir ás 'mano· brilhante jurista que é, recidofil. pelos. 'juizes e' mól�s instituidos Dela acto
h

b '. t d -t cOrlquist{ju todas as ex· noveneItOS da festa e de 10 de Novembro de 31,
ção sôbre as Catarat!l-!t fos

..
nacionais e

. �stral1 ras 0!J ano o exercI. o
periencias no que diz pelas familias catholicas está o dirPito de craciona

do Iguassú. Quando gel ras, qlle vIsitaram do Reich,
, respeito 8 questões po. da cidade., lisação do poder., orien

ainda não havia êsse êsses logares. São unâ O general Goes Mon liciaes. Durante quasI todo o tado pelo decrdo' lei n,893.

providencial sistema de nimes em afirmar que feiro agradeceu o con- A Delegacia Re.gional dia grande foi a affluen· E' o caso da reintegrllção
comunicação e transpor' nenhum pincel retrata% 'vite declarando aO di- de Policia . �. cargo eta de pessoas de, nossa da Fazenda �o Limão, n�.

• Ao ., 1 t �JJl>" . do dl'. Lucio Correfl, 8- melhor sociedade, 80 lo gada pelo JUIZ da Tercei
te;'3 eXlstencla dessas na a sua beleza, �en· P oma a i1 .•ma? �ue braogf os municipios de cal da festa_ ra Vara dos Feitos da Fa.

quedas dagua só era hum poder de �scnção opportunamente fixara a Jolnville, São Fr&ncisco J.araguá prestou assim zenda Publica, do Riú, _

lembrada quando algum reproduziria todo o seu data do seu embarque e JaraguA. 0. seu culto de fé ao glo. onde o Governo tfZ cons.

estudioso bem intencio- esplendor. ('wso padroelrü. Segundo truir a Escola Naciolla1 de

d I b 'd d
.

O· '. tORÇAM ENTOS
commualcado que nos Agricultura e o Instituto

0da O tAançavaAbra os e

'I
TIO, smuosto e ran·

.
....' foi obsequiosamel1t� fei, de Ecologia Agrícola.

8. ver encla �o re o pos· qUI o, apresen a, .nas to, li receita attinglO a A Fazenda do Limão a

sivel apr�)Veltamen�o da· s�as margens, matizes O pivot de uma adroi· �?nto.8 f�chou o Gover. Sl3is contüB set.ecentos, e chando'se prejudicada t'e,

queIa Imensa riqueza diversos. Os seus es- nistração sem pre foi o _,,� MlDeIr�) o seu orça·' sessenta e 8ell� milreIS, correu, embora não lhe as

esquecida e perdida praiadcs na confluência �����:�.t;�ch���8 ��o��s �nen�o o p��� I;e��!�:��=' si�tisse d!reilo em face '?BS
num rincão afastada cl", de outros rios, fó.tmam maHsmo dos gabinetes, um �inimo na escala dos Inspector Barreto Idels em vigor. E aJIPrecl3tn-

. I � 'Ih 't f' d f' i
.

o o «caso· aque a au O·

paIs.. aga:> maravi asos que os eperlos. em manças « e.l� ts· anterlOr�ente Soubemos que. por ac�o ridade accentua, no tocan.
Entretanto, êsse p<?- refletem bdas as muta' e economia consultam es- v!'I'lhcados. O mIlagre desfa se�an� f?1 . r�,!,ovl- te a relaç30 entre os se

tencial soberbo deVia çõe.:, da atmos.fera, a::: tatisticas, pesam possi. por lá Dãa s.� fez, masl
do para a lu�sdl�çao de nhodos de terr�s, no caso

ser nas Escolas nos co� côres do céJ e o con-
bilidade�, jogam com ci· esteve �ert.., bt,.) de Laguna, o insp,-cto. de,ren vertEnte<; i1 Unlao, e o em·

,

i tA d O
Iras e suggestões,.. Ao monstra Já uma aprecia- das estadoaes, sr. Jose A phiteuto nos limites do

mlCIOS e na mprensa, orno as nuvens- :; fjm de alguns mezes - vel tendi_�ncin para se I merico Dias Barreto. que 'Í22' 14 135 d
têma o�ri�ado ao nos .. seus s:lgueiros deAfolha- poucos mesmo - o hã r�gol_ver a dfUicil pro· ,I por a guns �nnos servio Õ�nstit�iç��: e a

so prabobsmo. Mesmo gem tenue e <Ie cor ver- balh� é concluido, dacty pOfQa"l ÕOR XX. nesta zona. "Os forf'iros, prevalendo-

Pondo de lado a mago de cré 'emprestam á lographado com cuil\ado

R· C I h
se desse anachronico institu-

. . A ' .

I
e, f,1final, da do a pubUci. eu n I U - Se o

.

o n 5e o! to de estravilgante sBbor Jeu-

mflcençu\ das cahratas, paIsagem um acpecto dade para; �onb(lclment(l daI que é a lemphiteuse, por

O espetacúlo grandioso surpreendente. As suas do Ze' Pagant"", que nada. N
·

I d G h
. I pagarem ;�s .fóros a l!nião

'"

v aCiona e eogr'-'" p Ia - senhona directa -- deixam

dos seus saltos e a for- palmeIras, com variedade entend.6 de fln(luças nem (1. as glebas sem as arrotear de-

ça hídráuJina que encero dos seus frutos incJusi· d3 economia e se limita Prorogado o praso para a elaboração dOS vidrtmfnte, descuid:mdo-se .,do
. '. lê d lê gado, guardando 'em estncto I VI'olento terr"'moto no

la, a qual atinge· alguns ve a ('baba de bOl", os
a r - quan o ,- o

mqppas municipaes e approvado um projecto primitivismo, en.bora as ne·' ·hl·I e"':'
milhões de cavalos de Sf�US "cambuins" porten-

exliuustivo trabalho dcs do Directorio de Santa. Catharina cessidad�s publicas. rec!amem '" r d Chfl
f

._ tA t 1ft
peritos ... e vae cumprin· Em sessão ordinaria e'stiveràm Ipela Lei no' 311 do Oover.o

I uma sene de prOVidenCias no ::san IS�O o e. -

orça, a reglao, em or- asos e os seus.
.
uru do fi parte que lhe to reunidos na semana ultima, sob t edcral: 20 approvando It desig- sentido de dar as terras, na· Esta capltal e quasi to

no constitue em '5i me"'· mans" de folhas medi· ca: - pagar impostosL a wesidencia do Sr. Euseblo nação feita pelo presidente do tun,l destinação ecollomica". do O paiz foi snbresalta·

m� uma m�ravilha da camentos'as formam fio' Nesse exhausHvo ama0 de Oliveira, os menbros do I. B. O. E. do dr. Leite de �e.st'art[; acha se a União (to com um tremendo ter-
I

r.' D
.,

, toado de cifras nem sem ! Co.nselho Nacionai de Oeogra- Cl\stro, para representar o Con· habilItada legalmente a pro' remoto que dul'oU 1 mf.
nossa _�Jom. e rest�, restas magn.íf�cas on�e prl' no fim, ellßs dão cer ,Ph�após a I�itura do expediente, ��hCo��i�:ã� :necar�e:a��Ph�: ceder, com? de facto pr?- uuto e 'meio, :,e'ndo igual'
� E�ta?o do Paran� e p�recem reeldlr os ge lO, isto é, nem sempre a foi feita a communicação de a- estudar a sub-divisão territorial cedl!u. n� mteress� SOCial ao que em 1906 produziu
nqUlsslmo em quedas n.lOs protetores do ra- recéita está püra a des. char·se em impr;::�s�G G p;·::nd· do Districto federal, nôs ter- �,ecOnOmiCO collechvo, q.ue grandes estragos e victi.

dagua, possuindo-as em s11. Pelo menos, das peza como X está para
ro numero da "�evista Brasilei mos do decreto lei nO' 1.008. de ]a reclamaya d�_ ha mU.lto ma'!.

.ra de Oeographta" que deve 30 de 'dezembro ultimo; 30. II' d' t t
numero de 115. regiões do pflis visadas X. E' verdade que X é circular ainda este :nês. provando os n�mes propostos

uma prOVI enCHi energlca.. O erremoto a tmgiu 7

A t j' t 'd I .' t d uma incognita e a propor Em seguid.a foram approvadas ;:leio Directorio do Conselho de provincisB, sf:'ndo 8 que
,

s ca a.a as
.

o guas· por c?nquis � ?res es-
ção é tão elevada que es �res resoluções: 10. pro,:_ogHndo Santa Catharina para constitui- Regulamentação dos desportos mais soUreu Talcahuaüo.

SU, no seu ponto cul· trangel"os, fOI esse um
capa á observação de o prllso' par�, elabor8ç�0 do! rem o corpo de consultores Na pasta de Educação O numero de vicUmas ê

minante, !<tingim 48m. lagar nunca atingido 't t I t té mappas mUntClpaes, estJpulJdo technicos regionaes- elevadi'!!simo.
"\, �Ul a gen e. 13 o a nos acaba dI" ser assigl1ado pe

.sO, de altura" com o nem conquistado. Os orçamentos familiares Sij
--_ .. _._-

-----ELlXIR TAPAJÓS lo Presidente da Republi·
desenvolvimento total, bugres, na sua bravura constata, ca um decreto lei instituin

na �erie d� saltos, de inata na defêsa da ter- Este anno tivemos, des :a����:�t� :sits� )�: do uma commissão, deno
A d 4 '1' t 'd toando dos annos tinte' DlOENA., planta usada minada Commissão Naeio·

cerca e mi me- rat eram pro egl os pe- riares, um orçamento e. pelos Indios da Tribu Ta. nal de Desportos, que se

tros, excedendo em 11 la propria situação pe- quilibrado, na adminís pajós, de acção 100 vezes rá constitulda de cinco
métros as do Niflgara. culiar ao local. So os traçlio geral do Paiz. mais energica do que menbros, designados' ne

O
' ..

C d M'" E" F' d' qualquer outro depurativo. Rb'
pr9pno ongresso e

.

Isslor.ános - nVla· 01, como se lsse, um INFALIVEL NA CURA lo Presidente da epu II

Oeografía reunido em dos de Deus - tiveram milagre. Nos Estados o DO RHEUMATISMO e ca, dentre pessõas entendi

1904, nos Estados Uni. o condão de aportar á milagre não ·se verificou, IMPUREZAS DO das em maleria de des·
em todos pelo menOEl. I

SANGUE I portos ou fi ",stes cansa-

dos considerou,as as qudas paragens para:.:ii· Em alguns quasi que se .

E contra Ulceras de Bauru, grados, e á qual compete
Primeiras do mundo .. O siacas até no contraste re8lizou. O UNI·CD DEPURATIVO feri�as antigas, Ulceras realizar minucioso estudo

. M�M�*,�
rumor das suas quédas dos seus ponto pitares- O e8�ado de Minas Oe. do problema dos despor·
e ouvidti> á dis ância de cos: oqui a "Garganta raes apresentà para 1939 INDIGENA Tapajós Liquido tos no paiz e apresntar ao

t.rês leguas; umas dão do Inferno", com os
um orçamento onde a· II�;'

, .. (.!Iso. externo) i; Igoverno
federal. no praso

ctechnlca» das cifras foi SIGA O ....,,0 .
e. nao sofr� ma s de sessenta dbs, o plano

um salto, outras dão seus precipicios tenebro- obeervada a ·rlgor. Com Laboratorio garante a�,cura. - UniCi;l Agente no Sul do Brasil ,geral de sua regul�m8n-
dois saltos. formando: .(Cont. na 4a. pagina) um «defioit» de 20 mil L. ROMANOWS/(I - Floriano alls. i hçio.

(.Agencia Naeional)

Prof. Abreu FialJu:J
..

No meio social e seien·
tifico da capital do Paiz,
onde desfructa de especial
ccnsideraçäo pelos seus

altos dotes de espirito, o
professor Abreu Fialho, ca�
thedratico da Faculdade de
Medicinlr, :vio passar a 2(J
do f1ueJ'lte a 'Sua data nata
lieia.

Scientista 'cujo noms
passou a� fron!eiras pa
trias para levar ao extran
geiro a c{'rtesa de nossa
cultura especialisada, atra..

v-ez de suas obras, O pro
fessor Abreu Fblho teve
ha poucos annos o premio
do seu trabalho de aposto
lo da scienci.�t, com a sua
escolh� para dir�'ctor da
Faculdade de M('dicina.
Registramos hoje a ephe

meride do iHustre patricio
e consig'!amús votos pela
continuação d� sua precio
sa vida dé�ofada, como

at.é agora, â sdenda i!� á
patria.
Cobranea pelo; munieipios di
imposto territorial urbano

,- ,

O Interventor dr. Neren Râ
mos vem de publicar uni decre
lei regul,ndo a cobrança do im
pasto territorial urbauo pelOS
municipios em que se estabelece
que o lançamento do mesmo,
cllja cobrança compete aos mu'

nicipios,. recahirá, excll1sivllmen
te, sobre terrenos não edificados,
murados ou em aberto. <itu1dos
l'ias zonas urbanas de cidades e
villas.

Noticias diversas
Communicam de Bur

gos que Oil nacionalistas
hespanboes Qccuparanl
Barcelona. ACfAdita se

que o governo republica.
no de Negrin s instala'
rá em GeronEt,
- De sue viagem ao

Rio Grande do Sul re

gressou ao Rio o gene
r.al Gaspar Dutra, minis
tro da Ou{\rra.
- Noticiam oé jornaes

que roi desarticulada
mais uma intentoDa fnte.
gralist8, desta vez BC)

Rio Grönde do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 ,eORREIO DO POVO 28-1-1988

.�'-''':t':-,;,.
. . .

9 ' aô1ãT s,: 4} fClã'? f (t3' ". " , lllUS BI Dm (:i
.

II: nglC��;Dados do balanço de 3G.9.1938
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,�. s-�meIanOl-E Saltará ... c:am. 16 A!Nq� DE SO,!!.!.!�E'N"011! __ li
Capital e reservas . I

'f
� " 362..54ß�3.ß.1On .

StrUCõeO\:l 'tftI re esteJos !)illpasto ,�ai'a Tudo Um caso ehronico de bronchite asthamati�a curado �.".' •• ,�. "', � � U;i 11 'fi' ..., .,., "'" _.

.tl
""'.... """ -.,_ '�I "'f '7' � � -=..,. d '11/1 IÍ �. PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE USIID

Letras.deu.e emprullmosem'c/correnle l.628.982:3i6S200' ". ".� ,- caenava e�çO}!;, I' Iii' _fo::a���iío�'r.=''':�!l��t: !.c�:speãßbilissima'sra.d.��ita,da Silva Pereir�.
'

. Deposltos • . 4.021.395:634S400 A delegacia de policia de J8raguá torna ",?rre. livremente, 08 alimentos ,não alio Atteste;' qu.e so�trendo ba 16 � annos '�e �ma broncphjt1e,

, , ., I ..1, • . , d,genJloa e apodr1C'em. a. sues mcham o asthmatica fiquei radicalmente curada, com dOIS vidros t� L..

,

O Banco do Brasil, agencia �e Jblnvllle, esta operando fran- publíeo 88 seguintes instruções, sobre testejos estp!llago. Sobr�yem a ,pr,i.ão de v�tre. TORAl DE ANGiCO PELOTENSE -maravilhosa formula. E por
,�aamme:!}oe e� tdespCornotmo�sds(.orfaus'PelMEamta:pSr'edste.. factu_ras, cLo'net;'a�codre carnavalescos e que foram baixadas por Porta" �.�.fud�;'d�.: :°6�e:.::';ri��-v.erdadade firmo e presente attest�do. - Pelôtilll. -- Ritf', da
.. u., .1.00 as •• .mos em ., •

i d D S' 't- i d S P bl1 Uma sunples evacuaç5:o não toOftl'á a"S'l
.

p,
-

.

,rente sob ca��ão, a taxas modicas e a prazosrazoaveis. F�jZ .em- r a n. 9, o r. eçre ar o a egurança u 'eal18IL Nada ha eoi?o "" famo... �Uuta:s
'1, .va . er�'1,,!,a, DE AIGICI"prestimos ã Aglicultores e Industriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos. ca do Estado: -c CAR'f��S para o "Jg"lidó; para uma ac.�iio MaiS ,um tJlumpho alcançado pelo PEITORAL:,

Está Bagando actualmente as �eguintes t�xas e .depcsítos: 8) -, Os bailes públicos, banhos, de mal" á�l:tii., ';,a��� ;,�� dí=:�ep:�e t�à�� PELOTENSE contra uma tosse cbronica, pertinaz.
D-EPOSITÓS POPULARES - Limite de 10:000$000 . . . 40/0 fantaBia,

-

pesseíatas, blocos, cordões, ranchos,��o�::��.:r�fa::.av:\�li��!�!� Declaro que s�ffien4o de uma pertinaz tosse ha �uito tempo,
�I ,f)eposito inicial.R.s, 100$000, no mip!mo. Deposites batld'_as de eontettí, ou de flores, e qnaisquerlivremente; j Peça as Pillul,,=" C:'�TERS que impedia-me de tt.Ílbalhar, e apezar de re�o"lIer aos recursos

b: ", subsequentes mmnnos de. 50$000. R�lrad�s �Immas outros folguedos carnavalescos só serão re8liza.�:a 3$����do. Nilo aOCßlte un,tações. medicos curei-me radicalmente com .m�jo vidro do PEITO�AL
R,s. 20$000. Não rendem luros os saldos lDfetlõfl�� 11">" r" - '-- _. -

;
- . ,- -

.

-

, '.
z; ,,,-,,, "'� .!' _ ,.-, DE ANGICO PELOTENSE. E por ser verdade fa50 a segumte

5'[$COO e a importancia que exceder do limite -e as dos medíante licença das autoridades PO.iCl8i�, deelaração, _ Pelotas -- Julio Ferreira da Sdva.
contas encerradas antes de 60 días " "

b) -;- Qs ,bafle,s terão inicio às 20 horas, no mipl." .

,

), Exi.gir o verdadeíro. .

t
" _ Notf! �m:pqrtante. - Os c�equts desta conta i', mo,' enqerrando-se, no máximo, I1S ,5 horas �e. Q';

',.

e o d. ..I h' p .

PEITORAL DE ANGICO PELOT�N�E
de . ,A_'rallJ'o.

-nao estao sujeítos ao sello, , manhã .� "uem o uono uo urro, Confirmo estes attestados. Dr, E. L. Ferreira

DEPO����it�It!:J�D.g�'2oõ$�g:;��D:;0���s52�:���:te� . 3i/. C) � Nenhuma can,lo poderá sor cantáds Tend�, ha- seis semanas (�il ma rel?����d:l. 511 de 26 de, MfHÇO de 1906.
,;

.

minim51s de ��: 10��000•.Retiradas�irlÍ�as Rs .�O$OOO. n!l via ptrbUca, sociedades, clubes, ou casas de apparecido um burro e�' '

Deposito: Laboratorio Peitoral' de Angico Pelutense '

Dema�s condlcções ldentJcas aos I?eposdos Populares. dIversl1o. sem que a letra tenha sido prévamente meu terreno sem que atê' "� ',' .. "

Cheques sellados. '

'C n d h" .

" Pelotas -' RIO - Grande do Sul
DEPOSITOS COM JUROS, -- (Sem limite) . . .., ; .' 2·j.

e Bura a, . oJe fosse procurado Pêlo A P A R T E o

.

Deposito inicial Rs. 1;000$000. Retiradas livres. Não d) - Nenhum grupo carnavalesco po.derá dono,_ tomo publico, ,que
V END E SE E M TOD A •

rendem juros o� sa:ld.os inferiores, a, R�. 1 :OOO$� transltar nas I'calçadas, bem como desfilar deDt�o o mesmo pOderá vir, bus
n-em as contas hqUidadas antes dedecorrJdo�'60 dlu dos bars, cafés, restaurantes e casas comerciaIS; calo declarando porém 'p I

"

.'
"

'd Relação dO,s n,asei-, 'da data' da abertu�a da conta. ) D t t A di d I b
'

. '.' "
'

e a expansa-o' e,DEPOSITOS DE AVIsn PREVIO ,," e. - �ran e OB reS 8S e carnava. em a marca do referido animal
'

mentos, easamen�
Mediante aviso previ� de 30 diu 3,50/0 c�mo no p�rlOdo que os aqtecede, não, será per,

• Quilkerme Lekmert.
'

,tos e obitos" " " 60 dias .. 4'/. ml�ido O uso de fantasia atentatória á mo�al, no,� 'Jaraguá 6-1-39 • 11�VI'dos na comarca de Ja." " " 90 dias 4,5'/. balles, C01'SOB e mesmos i nBS vias publicas; "

'

__

'
-

DEPO�:�Sm�z�RAZO fIXO
. f) - Ficam proibidós, da mesma f6rma, gru· nossa Impronsa raguá, durante' o ano

.i. . '4'/.
pos constihiidOIl de indivíduos maltrapilhos á gui- ELIXIR DE N05UEfRA .,' [j de 1938 p. findo".De '12 mtzes . •. . . 5'/. ,_

Dp. i2 'mezes com rr�nda mensal 4,,5'/. sa de blocos, ;cordões ou ranchos carnavalescos; ED]pregado com successo em ,odal)

Campanha para e augmento Di8trii�
,

de jaragúã' ls�-De 6 rfiezes com rendá mensal
.

3,5·{.
.

g) - E' v�dado (I uso de latas, fragmentos ::�;:::�: :�o=;;��es da syp.blJil

de aS.I'unant"s dos 'I'ornaes e de da Oomarca) -_ NaSCI ..DEPOSITOS Banearios
'

1'/. de made;ra ou objétos agressivos; a lo
t 544 C tto Bance;' do Brasil faz todas as- o'per�ções bancarias, des-

h) � Não é permitido o uso d� fantasias FERICf'\S revistas' men 00sb: ,a2samen (,)�.
c:on os,empre�tJmos em conta corrente g',ranhdl, cobranças, trans·,

bl fSPIN\iA3 O D CON 162, üos: 15 .

ferencias, de fundos, custodia de titulos � valores, etc. constantes de unifórmes, 4istiDtiv08, em emos, ULCE�AS UM RA� E �

Di,stritode.Hansa _ Na8c�.Tem agencia ç'm tod'ls as capiteas e cidades mais impor- ati quaisquer insígnias adot6"dss pelas classes a:r' CURSO COM A DIS- mentos: 238, Casamentos:tantes do paiz e correspondentes nas demais cidadês.' Mantem d'
..

f i á' l' i'
.,

'tornam' ECZEMAS
*>rl'espondentes em todos os paizes do mundo". ti

ma as, OJl unc on ,rIaS po lC alS, que se' 4LI
MANCHAS DA Pf:Ul TRIBUIÇÃO DE 50 50, Obitôs,-: 9�. .' ,,'semelhantes 8,OS usados' por estas �orporaçO€js, DARTHROS '.1 CONTOS DE PREMI. ,

Total - Nascimentos':
ou autoridades; FLORESBRANCAS 782 Oas2'me t . 212 Oi) - Nas ruas centrais, não p6dem desfilar OS AOS ASSIONAN- .'.

. nos .. , ,
•

b i d
'

1
RHEUMATISMO TES' bitos. 247. ,

,.o s· e.mamão, ou outros grupos carhava escoe SCROPHULAS
desta categoria; <'

.. SYPHILITICAS
, . Urna. interessante ini·

jJ --- E' proliibido' o �uso de màscaras nas
, e ftnalmente em toda8

I
ciàtiva - tomou a conhe-vias publ1c8s. Nos olubes, sociedades, ca8as di· BI affecçOea cuja OIto

'

verdAo é tolerado ú uso de meia má&cara, sendo .... nglltrlldi Irem �ja a ' cida empresa de publicida,
obrigatória, -entr-etanto, a verificaçã.o, pCtr párta , 'AVA R IA' .. I de'Eclectic� com o intuito
da diretoria/ da identidade tio seu pçrtador; _ "Milhares de curados .._ I de contribuir para o

,� k) - Fica ButorizaQo o uso de 18h,a·perlU UAlDE DEPURATIVO DOSANlJif augPlento do uijcÍeo de
mes, nos clubes e recintos fechados, sen�o, en· assinantesdaspublicaçõestretanto, punidos, severamente, os que" desvirtua.
\_em, de qualquer rórma" 08 fios a que se

-

(iest!- 'Aviso brasileiras. Toda a pes-
nlim iese' 'prodúto;

,

,
, : (. soa; que tomar ou re·

.

A fjscalização de uso de lança· perfumes,. � dentIsta .fr.aoz Ku.bm forinar :,assignatura'i de
nos clubes e sociedades pb.rtieu18res, será feita :avlsa á �ua dlshn,cta �hen: qualquer Jornal ou revista
pelas rêSptlct!VfkS Diretoria, e sob sua respollsabf. tela, que .estará ausente de

lidade, sendo obrigatória 8. comunicação imedia- 'l,.dre.]anelro a 15 de feve qualquer que seja a 51la

ta; á Policia, de qUßI quer occorência que infrln· rei o' importanda. receberá
J'a aquela proibi"110. ,

'
," 'z h t F K b� gratuitamente, um cou·

y a llarz ,ranz u In.
Jaraguá, 20 de janeiru de 1939 teilt seinen geschaetzten I pon contendo um nu��- IMPOSTO DEPATENTEPAULlNO NATAL BONIN Klienten mit, dass er vom ro com o qual partIcl· DE BEBIDAS E FUMODeleg�do de policia 1. januar ,bis 15 Februar I pará do sorteio de 12

von jaragu'á abwesend ist. radios dos mais· moder- De ordem do sr. Cole.
,

nos e valiosos modelos tor, faço pubUco aos in-
teressados que 'no cor-

Deleca�ia de perfazendo a importan- rente mez de janeiro, ar-
Poll�ia de ,da de 50_contos de, réi�. recada·se nesta Ooleto'

I Cada assmatura dara dl- rie, o imposto acima, re
I-ragu,á reite a um coupon. Pa- ferente so 1. semestre

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Lot:Jga pra· do exereJcio vigente.tica na Univ. Frauenklinik (Ber!im� e AHg,.Krankenhau� _de A Delegacia de Poli-. ra participar do concur O'" que dej"orem deBarmbeck (Hamburg). - MediCO dos Hospdaes de CuntJba I' d M
...

t
i

b t t f
v 4""

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
cla O umclplo orna

I
so as a omar ou re oro pagar no. praso acim8',

PARTOS publico que, no corr�n· mar assignaturas porin- poderão satisfazer seul

te mes deverão, ser re· 1\ termedio da Eclectica. pagamentos no. proximoTratamento pelas Ondas Curtas - Laboratorio de Analises. li F
.

"

novadas todas as licerl-IOs coupons serão ent,re- mez e evererro com a
CONSULTAS NO H.OSPITAL S. JOSE'.

'

multa de 20 c/o.
Iças para que as �ocieda: I gues conjundamente com A cobrança executiva
des possam funcionar los recibos no balcão da será iniciada em Março,

'..
,

.

j - � durante o ano. ,'Eclectica ou remettidos com a multa de 20%.

�)&D.laematoHI '40" DrG H,!PJ��\ ; Jaraguá, 9 de Janeiro �pelo correio ás pessoas (Ooleto�iß Estado�l de

AUOMENTA AS FORÇAS DEFENSIVAS DO 1 de 1939. do interior .Quem desejar jareguà, 2 de JaneIro de
OR'"'ANSMO CONTR 'O d I d

'.

h b'I't h
1939,

... I ' A AS OOENCAS DAS

I
e ga o: 1 pms, a I I ar-se a gan ar O E'''criv'''o.

- CRIANÇAS E DOS ADULTÖS_ '" a.

. " '_

I Paulino Natal Bonin. tão valiosos premios, é HElEODORO BORGES,

Omar Carneiro Ribeiro�-�-·-3-1-.-.-I-H-���:t�r��a�
Engenheiro Civil IlnA:o a 'Tol-nut-ffn Não deixem de I' �clectica� R�a São Ben·

/ 5©lIFITil� �
PALACIO DA CAIXA ECONOMICA U' J I IlfIr, visitar a ito, 67 -Caixa Postal ff\ �1Jo"
1. Andar Apartamenton. 11 e I �33a�;I����e l·Ol��nida IVJ':,���

Caixa Postal, 784. 'ICaSÇI das Sedas I �o2����g' 137RioPh�� ,»ÂNn-SAA�T1Â TEll�{
c U R IT YBA _._ P A R ANAdos IRMAOS ZATTAR _ Rua do Principe Janeiro. A quem sC1lici,

I
"

I
tar, a EclectIca remette Adverten�ia,

. QUE POSSUE O MELHOR SORTIMENTO DE· SEDAS, TRI- lo Jornal dos jornaes,
PO m ad a M I· ·n a n' c o r' äl"'! COLINES, VOILES, BRINS, ETC., POR PREÇOS A�AIXO DE

I cont�ndo Íodas a� infor Previno aos interessados
TODA IA CONCURRENCIA. maçoes sobre os ]ornaes li não transitarem no (}a-

_-..=".��,,,�,� .. _ .. , .. ,.-

E' a romadaJdeal�! 111__ B_»_(O)JD»)(e�««1IJ �o��:�t�dnc�r��. como ����o p��tic�!j:'a s:�op���
CURA TODAS AS tenham a minha licença:
FERIDAS, tanto

I
Previno especialmente ao

. :�:���=:::;���a' HOTEL GLORIA· (AntiQo Loportq) Dr.C.'da' S'I'lvBl"ra :�'r ��s��rol��:JV��:8af�:
�'A.._.J.(_.- '@H·�""'""'�

.' sado, continua desrespei'NUNCA EXISTIU tando as decisões das au�IGUAL! ! t.mát M É D I C O torida1es a respeito do di.i :A: Farmácia Cruz, Clínica geral. Doenças de to caminho, e não me res-

"
deAvaré,(S. Pau]o): crianças, Molestias do co· ponsabiIisarei pelo que ve·

, curou com ai cMI- . ração, pulmões, figado" in nha accontecer, si conti·
NANCORAlt úlce I

estino, impaludismo. nuar a proceder de tal mIJ-
ras que nem o 914 Poderá ser procurado na faro neira.

-

conseguiu curar, macia Central, ou em sua resi·
dencia, HOTEL CENTRAL Jeronymo TomazelllDa, Oarolina Palhares, de joinville, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes!! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude

E clininicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA·
DA MINANOORA:t nunca exisUu a não ser em
suas latmhas originais com o emblema simbólico
acima. Recusem imitaçõ� s! Exijam a verdadeira

I
MINANCORA em sua latinha original I
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dOS,' Laboratórios «MINANCORAlI
, de JOINVILLE,

"

�, . ,

Cálculo de quualquer
estrutura e em con·
creto armado
e' ferro

Plan ta,' execução, fis·
ealização e' direção ====:...============-===::;:::=
de obras.
Aparelhamento com'

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado,

i--�-"><--·�:·'·:""'-="1
,:NFh,',QL!EC(:Uc'�F? ::"

� inda tem �nssa ..�_CIÔ, ,n,wc,

con.vaif.scc.nç(i�
1(HHCO '.G[,f�!.�j['
oes plii i,:C';

ccstlllS e no, peito?
Use o J'Jod:aróso tonico'
VINHB' GREOSOTADfJ'

Ginásio Partheríon
(

Paranaense
Irin<·' (Sob inspeção < fed�ral permanente),
(i�I'" Diretor :'fDr. Luiz Aníbal Calderari
, ,:; RUA ,COM.,ARAU10- N. 176. FÖNE 1-1-9-2

,
; e�tão em pleno luneionamento as aulas

tle·"a,dll'1!ssã9 á la. série do curso Fundamental,
Nos mt!zeS=l de D81iembro e Janeiro as aulas deste
�urso ,são ORATUITAS.

f'acu'ldade dâiCOmércio da Paraná
Fiscalizada peló Governo Federa�

Gursos: ,Propedeuticb, Perito Oontador eAuu:iliar
d1J comêrció. Internato e Externato

Curitíba Paraná

.

Empffgi!do 'ctm stlC'

,'teSSIl .na$ a�eminl e

de pha.rm. - cl:.'m.

·lUnn un SilVA SllVUf,A
.

Edital.

CLINlCA CIRURGICA
y
1

do

DR. RENATO CAMARA
" .. , ,.

"l"�

f;t· HIEMIUOSEM' DO OB HUMMEL :<��
i -fliGhMWt7iiSit,&V'mr'TTS! 55!D1-� ..

,

tANEMlA�:'NEURÀsfH,ENI�;�éoNVAr::ESCENÇÂS';�
I.�?' ,.",'.11';' t'.c- ,\I..,,;t' {I InsubstltUtvit' ;\I('/'�',f{f ,,�,,�;;.;,'

#.�,,,,2Ea:: !ESp· ;... ......;�'??�. �

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSÉ

Fala alemão.

\:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DOMINOO - Dia 29 - Em DUAS ORANDIOSAS PUNCÇÖES, ás 3;30 da tarde e 8,30 da noite
1. Um lindo cNatural" nacional. 2. Desenho Animado 3. Luiz Trenker em

Imperador da California
Uma obra gigantesca da eine Alliaoz, faltada em allemão com letreiros em portuguez.

,

J

Cinoma
Central

«Intriga e Amor
cCruzado" Emd�n"

,
cMoroego» cBoccacio li!

<Uma noite no Danubío>

AGUARDEM os GRANDES
FILMS

o

13. Para aquisiçlo de terreno para iRecis4roCivilo cemíterío 5:dOO.OOO
• a

14, ConstruçAo de uma ponte sobre o. Artur Müller, Escrivlo e

1S. �����!:AO Poblica :::��.:�o Oficial do Registro Civil do
16. AquisiçAo de sementes, reprodu.

'. o 1. distrito da Comãrea de'

tores, etc. '300 000 Jara�á, Esta�o de Santa
V

. Catanna, Brasil .
17. enclmentos a 4: professi>rell muni. Faz saber que comparecera.

cipafs a 150$ e I a 200S 9:Goo.oOO em cartorio exibindo OI doeu-
18. Material escolar e assistencia ao. mentol exigidol pela Lei afiai

alunes neoessitados ' 500.000 de Ie habilitarem para "Iar·•• �

19. Amparo é Materntdadf, e a InfaDoia 200.000
20. Socorros publíeos 400.000 I21. Sepultamentos de indigentes 200.000 Friedrich Puttendorf e
22. ContribuiçAo ao Departamento de I Linda Arndt.

A.1ministraçAo Municipal 1:50�.ooo i Ele, solteiro. lavrador,28. Quota do lançamento do Impoato com vinte e dois anos de,
sobre Industrias e Prolissões 500.000 idade, brasileiro, natural

24. SubvençAo a 2 escolas particulare. 2:400.000 deste distrito. domiciliado
25. SubvençAo ao Centro Ag"'icola e residente neste distrito

eSanta Catharinalt Goo.ooo no lugar estrada Jaragu'-26. Subvençlo ao Hospital partloular Alto, filho legitimo de Fre-
de Hansa 1:200.000 'deríeo Puttendorf natur'_'27. ContribulçAo ao Destacamento de Blumenau 8 de Alber.
Policial 1:000.000 tina Zinke Puttendo f .

28. Para pagamento da Divida Fhduantel:�74.300 tural de Blumenau,r, r��.
29. Porcentagem ao encarrelado da eo -

. dentes neste distrito a es-
brança da Divida Ativa 500.000 irada Jaraguá.Alto.

30. Serviço de inspeçAo de vetoolo. 600.000 Ela, solteira, profisslO
31. Manutenç&\o dOI cemiteri08.publlool 900.000 domestica, natural de Blu.
3!. Para pequenas despesas Imvrevfstal 2:000.000 menau, com vinte e um a_
33. Para oonstr. de propriosmunfefpael 5:850.000 nos de idade, brasileira

81:125.000 domiciliadi e residen�
A despesa aolma esté oontida no oreamento neste distrito no lugar es-

ger.. 1 assim distribulda:
,

trada Jaragu'-Alto, filha de
Art. 1 - Verba 2 - N. � - Letra A 5:"00.000 Otto Arndt, lavrador, n.

N. 4 300.000 tural de Blumenau e d.
N. 5 4:800.000 Ana MaIS Arndt, lavrado-

V.rba 3 - N. t 1:000.000 ra, natural de Blumen....
N. 3 100.000 domioiliados 'e resident..
N. 4 500.000 neste distrito.
N. 8 480.000 Jaraguá, 24-1-'-80.
N. '1 5M.OÓO

'

Verba 4 - N. t 13:8!0.700 EDITAL N. 8670
H. 2 5:000.000 P bN. S 7:000.000

az 8a er que pretell-
Verba &; _ N. 2 3:000.000

dem �as�r'le no car�orio
. N. I 1:000.000

do dl�trl.t� �e Enc:ruzdha-
Verba 6 - N. 2 5:800.000 da. mU!l!CIPIO de Indayal
Verba 7 - N. 1 300.000 Hercll!o Anaclet? Garcia'
Verlta 8 - N. 1 9:600.000 e Claudma. NazarJ:

N. 3 500.000 .
Ele, solteiro, alfaiate, �om

Verba 9 _ N. 1 200.000 vmte e .tr?s anos de Ida.-

N. 2 40Q.ooo d�, b!asdeIro ..n.a�ral dest�
N. 3 200.000 c:hstnto, doml�dl�do e rest·

Verba 10 - N. 1 1:500.000 dente n:ste ,distrito II .es-
N. 3 500.000 tra�� Itapocu 'Hansa: filho
N. 5 2:400..000 legItlm.o de Dommgo8 e

N. O 600.000 Ludov�na Ansclefo Oarcia,
N. 10 1:200..000 n�t��alS deste �stado, do·
N. 1 t 1:000.000 mlcII.lad.os e reSIdentes nel-

Verba 11 - N. 1 1:674.300 t� distrito no lugar Retor·
N. S 500.000 CIda.

.

N. 4 800.000 Ela,. scltelra, profissão
Verba 13 - N. 1 900000 domfsttca, com df'zenove
V{'rba 14 - N. 1 2:000:000 anos de idade, brasileira,
Verba 17 - N. 1 5:850.000 n�tural de Aquldaban. dis'

Total 82.125
tnto de A!iCul"ra. residente

. 000 no mesmo lugar, filha Ie·
Prefeitura Municipal de Japaguá, 31 de oe gitima de Estevão e Luiza

Al'recadaçAo prevista· -s- zembro de 1938. Nazari. n:�turai<; deste Es-
14. Kendas Patrimoniaia Visto:

'

tado, domiciliados e resi-
Tabela N. 14 a88.) LEONIDAS C. HERBSTER dentes no distrito de As·

Cemiterios Municipais: Tte. Prefeito Municipal. cura, no lugar Aquidaban.
1. Sepulturas por 30 anos, para ALFREDO MOSER Jaraguá, 24-1-39.
menoras 60.000 Contador.

2 5 It 30 ANEXO N. 2
. m:f:re�ras por anos, pare

108.000 RECEITA DOS DISTRITOS
3. Sepulturas razes, para menoras 8.000 DISTRITO DE HANSA, Faz saber que preteR-

Arrecadação ,revista _$_ 4. Sepulturas raz&s, para maiores 10.000 L Imposto de Licenças 12:500.000 dem casar, se no disfrito de

1. Imposto Pecuario 80bre o gado maior e menor 5. Licença para colooação de 2. Imposto Predial Urbano 3:000.000 Encruzilhada, município de

Tabela N. 7 maosolAos 9.000 3. Imposta Territorial Urbano 5:000.006 indayal.

(Não existe) 6. Exhumações a requerimento 4. Imposto sobre Diversões Publicas 1:500.000
-

1 • dos l'nteressad08 01".000 5. Imposto sobre li Produ�ão Ag'rlcola fausto Oiovanella e Na·
. ArrecadaçAo prev ata -

..
- � Y t r c

8. Imposto sobre Industria e Profissões 7. Prorogaçlle do prazo para se-
e Pastoril 24:C)oo.ooo a la apraro.

(I I i P t t d d B b'd .P' ) nulturas raZ8S 10.000 6. Imposto. sobre Industrias e Profis· EI Inc ua va e en e por ven a e e 1 as e umo
8 t"p It t sÕ.es (ll1clusive Patent� por venda e! so teir.o, lavrador,

Tabela N. 8 . ara sei)U U1'8S pelpe uas, o
de bebidas e lumo) 25:500.000 �om VInte .e .Olto anos de

50 0/0 do lançamento do Estado
.

metro quadrado fica fjxado em 43.000
(Contioua no proximo numero I Idade, braSIleIro. nllfural de

Arrecadação prevista 118:000.000
'

Arrecadação prevista 5:000.000 '/ Indayal9 domiciliado e re'

9. - Imposto 8'Jbre gado abatido 15. Divida Ativa sidénte em Pomerano8.
Tabela N. 9 Renda prevista 7.000.000 distrito de Indayat filho

1. Cado vacum, Po! cabeça 5$000 16. Multas e Rendas Eventais DECRETO-Lei N. 46 de luiz ê Ida OiovanelJa,
2. Cado suino, por cabeça 2$500 ' Arrecadaçllo prevista 3:000.000 ,. naturais deste Estado, do·

3. Gado "aprino ou lanigero, 17. Rec�ittl Espec'ial Proroga o praso estipulado pC3lc miciliados e residentes eilt

por cabeça 1$000 Auecadsçllo prevista 24:600.000 Decreto-lei n. 4.2 e dé outras providen. Pomeranos, distrito de In·
... Gado terneiro, por cabeça 1$000 Total da Receita Orçada 390:000.000 eias. dayal.'/

Arrecadação previ�t� 15:000.000 \ Prefeitura Munioipal de Jaraguá, 31 de De- ,
Ela, solteira profissão

10. Taxas de ServIços Mumelpais ',zembro de '1938 O Tenente Leônidas Cabral Herbster. Prefet. domestica. natural deste

.

�Tabela N. 10
. ais.) lEONIDAS' C. HERBSTER to Municipal de .Taregué, no uso de suas atribui· d!strito, br2sileira, com

a) Aferu;Ao de balanças, pesos e medidas: Prefeito MunIcipal. ções, etc.
.

vmte. �. tre� anos de _idade,
Balanças :

.
RENATO SANS, Secretario. Deoreta . domlcIl�ada e resIdenfe'

1. De pressão hldraulica 6.000 Art. 1 - Fica prOlogado até o dia 31 de nesfe dIstrito no lugar Rio
• 2. De preoisllo

.

6.000 Janeiro de 1939, o praso estipulado pelo Decreto· do S�rro, filha de Luiz e

3. Para graodes p�80S, por me DESPESAANEDXOOS NDI'SITRITOCl! leI n. 42, que regulou as Inscrições em sepultu· Josefma Capraro, naturê:li�
tro quadrado de superrtcie 3.000 "" ras, maosoléos; etc. deste Estado, domiciliados

4, De balcAo ou outra qualidade DISTRITO DE HANSA Art. 2 - Ficam '. tambem terminantemente e residentes neste distrito
nio df'clal'ada até 20 quilos 3.000 1. Oratificação ao Intendente Distrital 4:000.000 proibidas nos tumulos, carneiras mausoléos 10u - no lugar Rio do Serro.

i. Idem, de mais de 20 quilos 5.000 2; I Auxiliar de escrita
'

3:000.000 sas, cruzes ou quadros" dos cemfterios distintivos Jaraguá, 24�1-39.

Balanças Romanas (Decimais): 3. 1 Fiscal Geral 2:400.000 ou emblemas de partidös politicos proibidos por lei E h
4

1. De força de 50 quilos 10.000 4. Diarias e tram�porte aos funcionarios 300;000 § Unico - Os emblemas ou distintivos assl� Qime�:-adiut�d�se���s:i �����
t. o

0_ 100 15.000 5. Material de cönsumo e expediente1:000.000 existent�s devem ser, até o dia 31 de Janeiro de sente. edital que será public:adCiJ
1. _ 200 20.000 6. Correspondenoia postal e telegrafiaa 100.000 1939, retiradas, sob pena de 8 Prefeitura o fazer, p�la Impr�n8a e em c:artorio on�

4. 500 25.000 7. Seguros aos operariol!J
.

500.000 além da multa de 100$000 que seré apliaada 80S desiert afixado t'ran�. !5 di:!l.
i. . . 1.000 30.000 8. Aluguel do predio ond� funoiona infratores. ment!.g��:e.���a� fi�81f'::e!·

Ternol de pesos: a Intendencia 480.000 Art. S - Elte Deoreto-lei entrará imediata. Â,.,u,. MudZ.,.
c •

1. De 20 00 mais quilos até fiO 9. Porcentagem aos Piscais 500.000 mente em vigor, revogadas aB dlsposiçõos em I!scrivio Distrital e Oficial do

gramas 6.00e 10. ReconstruçAo e reparos das vias oontrarlo. L • �egiltro Civil.

t. De 2 quilos a 1 grama 6.000 publicas municipais 13:820.700 Preleitura Municipal de Jaragué, 31 de dezem·
3. De 20 grama. a 1 �tlIgrama 3.000 11. AqulslçAo de veiculos, anima",oo.· bro d� 1938.

Tel'nos de medidas para liquidol: buativeis, forragem, lerramental, etc. 6:000.000 a8.) LEONIDAS C. HERBSTER.
1. De 20 ou 10 Utroe a 1 litro ,.0,�J l�S�!.&rio ..!C!�,�2,l!.!r�i2. _ T:�OO'!��a< R�u.

".....,,-=���.

Prefeitura Municipal de laraguá

1.200

I:DITAL "Ne. 8156

..-

t

Requerimentos despachados 2. De 5 litros a 0,05 litro
)lez de Janeiro 3. De 1 litro a 0,20 Utro

Dia 12 Pesos avulsos:
1.524 - Hilario Bona - Requer licença para 1. 50,20,1000 Skllogramas, cada om 1.500

.anstruir uma casa de madeira 'rua, Rio Braneo. - 2. 2 quilos, 1 quilo, 800, 200 ou too
O requerente faça juntado da planta da obra que gramas, cada um

fleseja fazer. 3. 50 gramas até 1 mtlfgrama,
1.525 - João Alves Pereira - Requer lieença cada um

.,ara construir uma casinha de madeira sua casa' rua 4. Medidas avulsas diversas para
Pres. Bpít. Pessoa - Junte uma plant» da reforma, e seeos e líquídos, inclusive Pll-
vôlt. querendo. ra vender leite, 8ada um 1.000

1.527 - Roberto Horst - Requer licénça para 5. Trena ou cadeia metálica 8.000
ronstruir uma fossa sumidoura em sua propriedade' 6. Metro ou escale de alfaiate 5.000
rua D. Pedro II - Como requer � 7. C6po graduado 2.0flO

1.534 - Carlos Viebrantz - Requt'l transfe·
.
8. Rasoara 2.000

rell.ia dOI impostos de sua casa comercial. - Como Arreoadação previ.ta -$-
Fe4uer. b) Alinhamento G NI'felamento:

1.537 - Seminario Sagrado Coração de Jesus - 1. Para alinhamento de prediol,
Requer baixa imposto de seu automoveI e eaminhlo muros, cercai etc, por metro
.'"ho - Como requer. corrido 1.000

Die 16 2. Por nivelamento, metro corrido 1.000
, 1.533 - Erico Jantsch - Requer licença aber- cl Vi.torias:
tara para uma casa de ferragens - Como requer. 1. Por termos de vistorla& em pre-

1.535 - Ladislau Szlachta - Requer licença .a- dios outras quaisqoer 5.000
Dertura para uma alfaiataria - Como requer. Arreoadaolo preTilta 7:000.000

1.536 - Ricardo Nt>gherbon - Requer licença 11. Taxa de Espediente e Bm91umento.
,ara uma alfaiataria - Como requer. Tabela N_ 11

Dia 17 1. Por requerimento á Prefeitura 2.000
1.532 - Hilario Bona ,_ Requer transfereneia 2. Por planta de eonstmeão 2.000

iMPOltOI sua barbearia. - Faça se a transfereneia so- 3. Alvaré de aprovaçAo de planta i.ooo
Heitada. 4. Alvar4 para modtrfcaçAo de

1.593 - Ouilherme Spengler - Requer licença. planta aprovada
para construir um galpão de madeira. destinado' de- 5. Alvará de «Habite·se.

posito de lenha, ate - Oome requer, de acordo com 6. Alvará para reecnstruçêo, eon-
a informação. oertos 00 reforma ou pintura

1,540 - M�rio Prenzel - Requer alvar' de de predíos
cHabite·se. para sua casa - Como requer. 7. Por certidões negativas

1.5"1 - Basilio Schiochet - Requer Iieença a' 8. Outra qualquer certídão
bertura casa de negocio - Como requer. 9. Por termos lavrados em livrol

Dia 1 S 10. eobre o valor de contratol,
1.531 - Art*,fatos de Tecidos Jaraguá S. A, - que forem feitos eom aPrelei·

Requerem vistoria e =Heblte-se» augmento seu pre· tura 1 %

elio - Como requer, de acordo com a infonllaçlo. 11. Per certldAo de dooumentol !o.OOG
Jaragui, 19' dá janeir� de 1939. 12. Por Utulo de noms&çAo para

Renato Sans qualquer car,o municipal, re·
Secretário Municipal munerado

tI. Para Bombas de Gazollna:
a) por bomba, lixa, anual 100.000
b) por outra especie de

bomba, anual
14. Transferenela de e'stabeleci·
mento oomercial, industrial, pro.
fissional QU outro qualqcer ramo 5 %

15. Por averbaçAo qualquer 5.000
16. Por buscas:

'

até 5 anos 10.000
de 5 a 10 an08 20.000
de mais de 10 aoos 30.000

ArrecadsQllo prevista 2:000.000
12. CoutribuiQl1o por Melhoria e Valorisaolo

de Imovefs
Tabela N., 12

(NA9 existe)

1.000
2.000

1.000

10.00e
5.000
5.000
6.000

10.000
10.008

li.ooo

GO.ooo I

t
PORTAiUA N. 1

O Tenente Leopidas Cabral Herbster, P"e.
feito Municipal de Jarsg1Já, no de 8ua8 atribui.
'ÕSS' que Jhe do �onferidMs pelo Decreto-lei es·

tadual n. 9 de 24.12.1937 Ie .

CONSIDE.RANDO que em data de 19 de 'de·
zembro de 1939. foram aplicatlas multas aos ci,
dadAos abaixo Il)encionados, por :lnlraçlo a nm

dispositivo do Decreto-lei n. 21 de dej 33 de Ju'
nho de 1938;

CONSIDERANDO que os respectivos auto
je infração, extraidos pelo sub fisoal, oAo lobede
,em aos requisitos legeis ;

DECRETA:
sejam cancelados do respectivo livro, as

multas impostos aos cidadãoes Otto Henschel,
Walter Prochnow, Leopoldu M&llnke, João O. Muel,
ler, Reinoldo Rau e Carlos Hardt.

'

. Comunique se

Prefeitura Municipal de Jaragua. 12-1·939.
aa) LEÓNIDAS C. HERBSTER
Tte. ;Prefeito Municipal.

ArrecadllçAo prevista
IS. Rendas Industriass

Tabela N. 13 .

(Nilo existe)

-.- ,

Decrefo-Lel N. 48
fContinuaçllo)

6. Imposto de Capitação
Tabela N. 6

(NAo existe)

EDITAl N. 868

Pharmacia de Plantio
A.manhã dill. 29 eltará de 110
• pharmad. NOvI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aORREIO' DO- PO\7-
.

O'Minai vencemos o se- Por Marcel d''''''brr
.

lundo jogo da ·Copa senão prohibida. Si Oi cem -

,

Rocca>, e venceriamos o eíubs dispõe de fartos re-

primeiro �, anks, no pr� cu�os, que paguem b�n

���������������������������������������������������_paro do seleccionado, nos os seus jogadores nacío-
ajudasse «engenho e arte». naes. Isto é que deve a

Faltou criterio technico, contecer.
No segundo jogo a dis- *

*
•

posição, a justeza, o aní- Petroleo! Jorrou abun- Hontem, A' hora do Imo realizaram um milagre. dantemente em Lobato, ter' «eXDre8S0� da tarde. AU
A homogeniedade dos ar- rãs de marinha, n� Bahia. defronte da estação. Na
gentinos fracassou ante eS'l Com uma profundidade de calçada, parado, sem des
ses tres factores. .208 metros epenas, alcan- tíno talvez, um typo de
Vencemos ... Está rehabi çados pela perfurado!:.a, blas bleu, olha OE. quelitado o sport nacional. Não jorrou o. OUt o negro. Nao passem.

.era possível que, seja por- será mars possivel negar Caminhões e omníbus
que fosse, por descuido ou a existencia de ,petro�eo succedem se. O bar está
por falta de techníca, con- no Brasil. O que � preciso cheio.
tlnuassemos esmagados agcra é um serviço regu- Passam agors duas
por aquella derrotá de 5 a 1. lar e patriotico de explo- creaturas louras, vivas,Vencemos ... E os argen- ração, que nos liberte de rindo alto. Falam ... qualtinos que gozaram a vi- uma vez. pára sempre do quer cousa de extranho
etoria de domingo atraza- extrangeíro, abnnd? ';Im que eu não comprehendo, fugiram ante o fracas- campo de, reaes. pnmrcias do. O homem sambem
BO de domingo passado. 1 � economia nacional. não comprehendeu, masEm 1936 tiveram os nos '"

*
III' tteou olhando ...As peque.

sos jogadores em Buenos Está por POUI1:?, coníor- nas já vão longe, des.
Ayres até a policia lontra me 0.50 communicados, IA eutdadss e felizes.
elles e os vestiarios fe guerra na Hespanha, Que' De repente o trem a
shados.; Domingo. passa- brada a linha de defeza de pita e abala, resfulegan'do os argentinos, do. cam- Barcelona, as tropas do do. POUIJO a pouco o mo
po livre depois de agre- general Franco e�tão a vimento vae eSCB.8SeaD'
uirem Oi juiz qne lhes vi- quinze milhas da cldB:de. do ..

_ os omníbus ja parnha protegendo, fugiram O g�verno �epubhcano tiram,dois ou !res C8rros
para os vestiarios - onde transferlO a sede, como. pSi'ticulare8 tambem.
se refiram á vontade. quem procura pouso se O homem então teve
Mas agora tudo passou. gllro, q�eimandij a part� um gesto, Sacudiu 8 ca.

E o decreto lei do. governo do archlvo que 0.10 fOI beça, #itirou longe (} cha.
regulamentando o.s sports, possivel car�fgar. . rIdo até meio fumado.
acabará de vez com certos Deus qnell'a que o fim

_ Está cerh) 1... - dis,
abusos... esteja proximo, mas tam- se. Entrou !lO bar.
Esses jOgOi internacio·· b�m que esse final não se Oil Vaz.

naes si trazem convenien ja o entre ae·to da tragedia
ci<}s de bilheteria, podem que abalará os vethos ali
trazer tambem sérias con- cercas di civilisação euro.
trariedades. A importação I

péa - eujas cgambiarraslI
e exportação dê jogadores se estenderão sintstramen
.deve lambem ser regulada, te pelo Mediterraneo:__
As cataratas do Iguassú

(Cont. da la, pagina)

Social
D. Pio de Freitas

Já chegou o dia da Com o plac�rd de 3�2, II .'.

revanche. O Brasil vibra- termina o. accídentado jo
. .

va de norte a sul. leste a ge, em que �s argen�Inos, vidados, a sua c�ntrlbUlçãooeste com um só pe nsa mostraram nao. possuir d-
pera grande animação da

mr nt� - a victoria. ducação esportiva! s� sa- fes�a.
O' pO'VO sabia que o bendo sornr na 'lctOfla

Ioot ball da Brasil, não era ·E�tret�nto� .s�ber pe:'! Brasil v Guaranyaquelle dos 5 a 1. E, por der e mais difficil que ven Amanhã, domingo, ne
isto. confiava cegamente na ser.

campo. do Guarany em um
rehabilítação das nossas' -x-

matsch-trei.io encontrar-se.
cores. Nunca registou Sé' Sport Club Ouarany ão os 1. e 2, quadros ®i
e jamais se I epetirã facto clubes acima.
igual ao daquelle domingo, . Confor�e esta;-3 a�un . Este encontro. que terá

A data de 26 do cor, nois a der;o�a serviu de CUI�O, realizou se d?mIng� inicio as 2,30 .aestá desper-
ente assígnaleu mai, lição aos dirigentes da C. ultime. a festa de ml3ubgu tanjo grande Interesse.r....

B D d' f os ração que o novel c u aoum auníversarío da lila, . '. e e mcen IVOa. .

d-lIde S technícos, que então com cima havia prepara o em Guanabara f. C.grl'QRäO e."scDopaPio d� I prshenderara que seria ne- seu gramado a Estrada
Este clube promoveráEx. avma. .

.
.

�. No a.

id e virtuo cessano uma preparaçao v .

. . . no dia 5 de fevereiro umaFrel\aS, Q.u;r;. ese de rigorosa nos ultimes 6 dias Grande fOI a assistencia
grande festa esportiva.so. B 81lPIo a iocese

que restav-rn para o se· que nesse dia compareceu
inaugurando sua nova pra'JOlDV e. .... v.

ao campo do Guarany..

Ligada como. e.atá á gundo logo.
Peif!s 2,30 drfrontaram. ça de esportes. No. proxi.Dioc9se de JOIDvIlle

8'1 .

d d se os 2 qu�dros do Gua mo numero daremos noti-
parochia de Jgraguá, es- O decorrer

.

a gran e

;�ny: fo�al,
Cl

e Paraná, de eia. detalhaéa sobre a mes-
B� data torna se, assim,

i peleja Retorcida, sahindo vence ma.
particularmente grata 81 Co.m a entrada dos ar t dor o Paraná pela conta Basket�BaHtodos nós, e é com, mUioj gentinos e brasileiros e gern de 2 a O. As turmas de cbola aota 8atisfaQ lo

. q�e apre· do juiz Carlo.s Monteiro, As 3,30 entraram em cesto.lo do. Jal'agl'á S. C.,sentamos ao dlstmcto a!l'

',en� campo, é tirado o cto!'s' campo o Ouan"bata, local, visitaram sabbado ultimutistete as expressões de
que lhes sendo fav�ravel, e Victoria, dr Hansa, que o Guarany, de Joinville,Dr. Paulo Medeiros nosso maior respeito. i escolhem os argentmos o. convidados pelo Guarany travando. com os bugres 2Transcorreu a 22 do

Tabelião Mario Ilado a favor do \.fento. oara com sua participação partidas.corrente, a data snni Leonidas movimento a darem mais realoe a festa, Tanto na preliminar co'versar ie. do cH. Paulo Tavares r pelota as 17 horas e � mi- se promptifican!m a reali mo na principal foram 'ti-Medeiros, distinciü ado Receb6mo� do sr.

Ma-, nutos. H� uma sene de i zór um jogo amistoso· ctoriosos os jo.invillensesvog6do residente em rio Ta.v�res da çunh& ataques de ambos os qua"

I O onze do Victoria con po.í 30 a 18 e 38 a 17, ob.Joinville. Mello, dIgno TabellIão de
� dros, ;Totand? �e logo o seguio dominar c\)mpleta' servando. �e a ordem dosMoço dp. invulgar cut- Notas dll Comarca, at- completo dommlO dos. bra menü; os locaes, abatendo jogo�.tura ja"idica, . o dr. Me· teulioso cartão agrade. sileiros, que não deIxam o. adversario pela elevadaSOS; ali, a "Ilhas dos que é nosso, está pres, deiros, que desoende de cendo as referencias, em paz a cidadela adver contagf.m de 5 a O. ESPORTE SOCIALAmores", com as suas tando um grande servi· mustre faroilia catharj -

que lhe fizemos por (lC- sllria, obrigl:l.ndo Gualco e Finalmente, as 5 horas, Chegando. a esta cidade,praias alvíssimas; acolá, ço ao Pais. A energia neuse, exerce ta.mbem casUlo d�. passagem de IOoleta a fazerem especta acompanhados de grande hoje, S. Majestade Momo. Ioutra sUl'preza, outra no· colosal do Iguassu e�tá fiua profißsáo nesta co·· seu netahclO.

'1 res il1te�venções. '.. salvá de palmas. da nu e unico, ás 21 horas, omarca. onde cnnta nume- Orgamzam os brasIleIros melosa assistenCIa, apre" Club Aymoré vae home'
vidane .

. . fadada a imprimir novo
rOliilos amigos e é l1ca�a Fallecimento. I um� otfmsiva, eomb!nan sentaram se em campo, pa- nagea lo, offerecendo umO serviço aéreo mili� ritimo ao grão ascenden· do pelo seu clwalh�iris- .' do Romeu com Peraclo, e ra finalizar a linda tarde:: ruido.so baile a seus adep-tar divulgdodo a impor", te do nosso progresso, mo e reconhecida lümra Sabbado . ultImo falle· Mo.ntantZ comeUe hands. esportiva os 1. quadros to� no Sl.'lão Buhr.tância dêsse manancial pl'Oporcionando a pos- prvfissi0!l&l. CGU nesta cidade, em sua. Peracio, cobra a falta � do Guar�ny e Paraná.

I
Serão horas de verdadei---�--�---- sibilidade da creação do I «CorreIO do Povoll, um residen(\ja. á rua Abdon batendo a bola em Rodolfl, Dada a sahida pela se- ra alegria para se.us iOcios,.

i d t' I pouco tardô embol'a,mas Baptista, a senhüra An volta. a Peracio que dá
_

11 nhori.ta Am'lie En_k!', que inicie, ão assim u Car-Serviço de regis- mat(�r .parque n us na
com a melhor sympathia, na Buchman�, �om st· LeoRidas. Estabelece-s.e pa' maclllnha tia festa, fOI o I naval de 39.t d t b�astlelra. �m to.rn,? apresenta·lhe os ßeus tenta armos de Idade e nico na dtfeza argentm?- iii jogo iniciado com fortes a _

O e
.

ex ran- dessa w.aravllha brasllel- sinceros votos de feli· viuva do sr. Jüsé Buch- Le(midas com violento. tiro taques de ambas as par eine Centralgel ros I ra, desse fenomeno na- cidades. mann. A veneranda se rasteiro abre a contagem, tes, tendo o arqueiro dost I d" -

nhora era sogra dos sra. Um minuto apos ha, IJm bugres occl1siäo de pra- Nas suas dUiiS sessõesAVI80 ura, po erram viver Fez 8Dniversario a 25
B B I CI f r José Paters e runo corner contra o rasl e tiear bellas cefezas e ter- dB amanhã o Cine en

milhões de pessôas, e 1- do corrente 8 snra, d.
Wunderlich. Pesames. Rodo.lfi empata. minando o 1. tempo. de trtil apresentará outraEste Serviço prestará, zes e abastadas, desfru- Marthll Herkenhoff,. es-

Decorrem 2 minutos e O a O. No 2. tempo logra' \ excellenfe obra. ci'lema.gratuitamente, aos intes- tando aquilo que a Na· �OS� dOh ;rr. Alexandre Leonidas arremata para as rilm es locaes marcar o 1. togl'aphica, de um eme-sados, informações com tureza espalhou com' er en o .

redes, dentro da ár�a.,O ponto, que foi lo.go em-t, do fora do comum, intl,referencia ao registo de tanta prodigalidade: ter- Vende-se arbitro anula o .ponto 1ft patado pelos visitantes, os, tu18da cO Imperador daf fi t
-

justamente, marcando foul. quaes nos ultimos minutos Californifh, tendo como"strangeiros, alteração de ras' ertis, ores as vir· Por pretende� abando·
As 17,27 Garci� consigná de jogo consf'guem m�is I int,e.rprete principal Luizclassificação de tempo· gens, frutos saborosos, nar o commerclO, vende-

o 2. goal argentmo. um tente, perdt>ndo assim Trecke!'. Do prügrnmmarario para permanente clima temperado cõm a se o STOCK DE NEGO
Si 1xl era injusto, 2xl, o Guarany pela apertada fazem parte ID!ds outros

.
'

'. .

b CIO por preço bastante
I m'd d 2 1 f'l

ou quaisquer outras que cancla do �IO e as en�
reduzido. então era u�a ca a 1 a e contagem de a. interessantes ) rosse prendam, na parte ç�ns do Ceo q�� f!a· para os brasileiros, que jo Pos ncsso intermedio a

��..... _Ih tá f t I to Privilegia W A f be des gavam melhor a cartada. directol ia do Ouarany a·
A p"olnaro,nnda éa aima

que e es a ec a, ao que e recan .

egen u. ga As 17,49 termina 01. pe- gradece 80 publico e espe' " r � ...eumprimento do Regu- do é sempre claro e Oeschaefts wird der Wa-
riodo com o score de 2xl chImente aos clubes con do negodo.I t d I· -

sempre azul tenbestand zu herabge·
favo.ravel a Argentina. _�_�_���__�����_���_

amen o e mlgraçao '" 8.,tzten Preisen verkauft.(decreto n. 3.010, de 20 Devemos reJubilar-nos Jo MOEUER • Rio Serroo No 2. periodo os brasi·
de agosto de 1938), ver- com essa riqueza por- leiros conquistam o 2. goal

Ca deste modo ibalmente na sede do tentosa. As taratas
1 '= Arcadio perde para Pe

.Serviço, ou por escrito no Iguassú são uma dá· •
racio que passa alto a Caro !áqueles qQe, residindo diva divina. Elas são as

. F E B R
-

E S reiro. Intervem Montanezno interior, enviarem eM .. primeiras do mundo·
e cabeceia para traz. Car-

velope selado para res· Ainda, neste particula,f, reiro centra sobre o arco ���� ���_

M 16' I 1 dismos e Adilson completa ajo-posta. em face das, demaiS (Sezões, a na, mpa u
': gada, cab�oeando para asfpolis, janeiro 1939. Raç�es do Umver�o, .

o Maleitas, Tremedeira)
I redes.SOlON VIEIRA Brastl está em primeiro

Chefe do Serviço. logar. Curam�se rapid�mente com I Penalty de Coleta
Prefeitura Municipal de Jaraguá "Cápsulas Antisezônicas m�o.�� ���seede deco;:an�Edital .

Minancora" .

dão a Leonidas. O arbitro
De ordem do sr. Prefeito Municipal torno assignala penalty, com que

J. Em todas as boas Farmácias
os argentinos de nenhumpublico que durante o corrente mez de anelrO,

E' um produt::> dos Laboratórios MINANCORA

I
modo concordam, reclaarrecada ·se na contadoria da Prefeitura Municip.d

d t
.,

que
.

(
, .

I JOI'nvI'le S Cat"'rina . man o con ra o JUIZ,O IMPOSTO DE LICENÇAS licença s· velCU os, -. .. .

mantem e decisão e é ag.placas, anuncios, cartazes etc,. e renovação anual • II. �------- gredido. pelos platinos.estabelecimentos cJmerciais, etc) Regista se um grande in
f 'd cidente, e a policia interNão satisfazendo o pagamento no re en o

r l
-

m _,.".
.

,e. Antigo vem para acalmar o.S animez, ficará o contribuifJ,te's�jeito á multa de 2�'1. \Ja ao OUrOCH fV�tt mos.sobre o Imposto no primeirO mez, sendo entao.
Os argentinos retiram st�feita a cobrança judicialmente, Sabbado, 4 de Fevereiro dEifinitivamente de campo.Secretaria �a Prefeitura Municipal de Jara" Grande Balle Carnava�es�o �s�o����i:po� !�a::���,guá, 26 de Janeuo de 1����to Sana Musica: ORCHESTRA FARROUPILHA Pelacio cobra o. penalty,

Secretario Municipal. d_e_:_Jo_l_on_V_i_lI_e_,B_a_n_a_n_a_l c_o_m--:o_a_r_c_o_d_f_Sg_u_a_r_n_fc_i_dO:-._· -===========::------------------------�--�-----�;;;;�------_.--------�====��
LAVANDO·SE COM O SABÃO

Virgem Especia

..,. Agradecimento
Pesarosos, levamos ao conhecimsD,to

dos parentes e amigos () fallecimentp, no

dia. 21 de jgnelr<J, com a ida.de.: de70 annota,
de DOSSS estimada mãe e sogra, avó e bis
avó

..
;: NNA BUGMf�,NN

Agrad.�cemos 8. todos que pr�ste.re.tIl
auxilios durante sua longa enf.ermidade e

110 sell passamento.aos que enVla!'am peza,
m!:!s. flores e acompanharam o Enterro, e

especialmente ao scr. P. BerD.ardo, pele
SUfi 8ssistencia e palanüs consoladoras.

• Jaraguá, 26 1. 939,
Os filhos, genros, noras,

netos e bis-netos.

l

lidad e
de WETZ-EL & elA .JOINVILLE (Marca registrada)

E. DINHEIRO.

-

.:,.
)

(
•
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