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selho Technico de Eco- membros da magístratu- Director-proprietario: HONORATO TOMELIN - Telephone; 26
nomia e Finanças do Mis ra da União, Estados,
nisterio da Fazenda, re- Districto l'ederal e Acre, ANNO XlX JARAGUA Sabbado, 1 de Abril de 1939
cebemos o seguinte com- assim como os Iunccio-

O
.

municado telegraphico: narios de estabelecimen- . discursocA Secretaria do Con- I tos autonomos. Os ven

selho Technico de Eco-] cimentos annuaes até"o Brasil está vivendo uma hora eol'lljosa sob .a che1ia de um h.mem de coração sem máculas e sem mêdos'
nomia e Finanças do doze contos ficam isen
Ministerio da Fazenda tos do imposto, Art. 31
informa que foi assigna- especifica a tabella élo
do pelo Presidente Re- imposto complementar
publica e Ministro' da progressivo. A Secretaria
Fazenda á 22 de arço, deste Conselho envia
o decreto-lei reformando copias do referido de-
o imposto sobre a ren- ereto-lei a quem solici
da. . Depois de 1940 as tar. l)
declarações deste impos-

.

to devem ser apresenta
das até 31 de Abril de
cada anno. O art- 14 es

tabelece que a escripta
commercial do contri
buinte pode ser exami
nada para verificar a

exactidão das declarações,
e o balanço, revogando
o art , 17 .do Codigo
Commercial, que assegu
rava a sua inviolabilida
de, ficando sujeito a

muIta de cinco a vinte
contos e exhibição Pe
lo art. 26 ficam sujeitos
ao imposto os juros e

apólices publicas, qual
quer que seja a data de
emissão, 'salvo expressa
concessão. Ficam sujei,
tos ao imposto todos
que recebam vencimen
tos dos cofres publicas
federaes, estadoaes ou
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Oswaldo Aranha
independentes que, nellas
e dellas, . podem viver e

prosperar sem riscos e eon

flictos, como uma .rrande
família de nações felizes.
Esta foi sempre a poli'

tica do Brasil, que nunca

pregou o isolamento con

tinental, mas, pelo contra
rio, a união e a associação
dos povos americanos, pa
ra melhor servirem aos i
deais e aos interesses u
aíversais.
Creio, meus amigos, ter

prestado, em linhas gerais,
as contas do honroso
mandado que o goverao
me confiou e aos meus

companheíros.
As vossas -, demonstra

ções, nesta hora, tem para
nós uma significação sem

par, ás quais a pal.�
vra amiga e generosa de
vosso rrande interprete, o
sr. Afranio de Melo Fran
co, dá um relevo que nun'
ca poderíamos mereoer
nem tampouco bem agra
decer.
A hora de trazer a men

sagem de amizade de um

grande povo e i alegria
de rever a nossa terra e

nossa gente, quizestes jun
tar a generosidade desta
acolhida, transformado, as
sim, as nossas emoç6el
Íldimal em triltuto que
prestamos, mais uma vez,
de gratidão a todos vós
aos brasileiros e aG Brasil-

do chance/ler
Abrimos columnas heje pela fé e pela confiança, de hoje decidiram que ha-I que' resolvera tornar-se

ao maglstral discurso pro entra em épocas de inici verá de ser. Fui fiel ao maior; uma força que que
ferido pelo chanceller Os- ativa, de progresso, de coo- passado, mais claramente ria cooperar com as de
waldo Aranha ao pisar a perção, prosperidade e de deixei antevêr as perspsc- mais forças americanas
terra da Patria, de volta de �az. Mas,

.

quando o mêdo tivas do futuro que quere para que a America não
sua missão aes Estados domina os espiritos, os mos construir.

. I fôsse uma Africa disfarça
Unidos, em resposta ás povos isolem-se e atun- Falei como amigo, mas da, mas a terra eleita para

saudações que lhe fizeram. dam em crises, faltas de como hOMem, como minis- a .ida de povos livres.
os snrs. Henrique Doeis- fé, temerosos de Inloíatl- tro do Exterior do :arasil, fortes, amigos, prosperes
worth, prefeito do Districto vaso hesitantes em seus A minha palavra ouviu e paciflcos.
Federal, e embaixador Atra- passos, arreceiados de si se por toda parte, porque Estamos, todos os po·
nio de Mello Franco, em mesmo e dos demais. o povo norte-americano a- vos ameaçados por uma

'f-
*
* O Instituto Nacional nome da eollectividade bra A obra humana é a ma a franqueza e a veda- éra de imprevistos.

do Mate acaba de dírí- sileira. vitoria da coragem de vl- de e porque, como o nos- Afirmei que o Brasil ti-
gir se aos Departamen- As palavras do grande ver, de crêr, de opinar, de so, sob a leaderança de nha pela conseiencia de
tos Regionaes sediados estadista merecem ser peno trabalhar, de construir 8 de uma grande figura, com- sua posição nestes acon
no Paraná e em Santa sadas e guardadas por to aperteiçoar-se incessante preendeu que a época a tecimentos e que de nos

Catharina prohfbíndo- des os 'trasUeiros, pelo que mente.
.

tual não, se compadece sa pärte, acreditavamos ho
lhea a remessa do Mate significam de certeza pa- A devoção ao bem, je, como sempre, que a

para o Rio Orande do triotica no destino que nos ao bom, ao belo e ao justo cooperação pan-amerícana,
Sul, até que .ejam de espera, dentro da grandie- fez lriunfar:. crença, a

.. " ..

,assente
em ba..!. conere-

terminados os tipo" fixa- sa verdade que é já o arte, e cieneia, a cultura w';ii;j tas, Era ainda a forma mais

!��:: P:::08�::���::: nO��E::r���ena,.m :�a�:r�:;j!�!id� !.Il;::?::';�sm�h�:..��;:o
rlcgrandensee.pertencen com alegria porque sei que chefia de um homem de </:/1 Expuz e defendi essa 1

tes ao Centro. não a fazeis à minha pes coração sem maculas e &MN déia na Casa Branca, no

Fica, assim, reconhe soa. mas ao meu esforço sem mêdos
..

}@[ Senado, na Camara, atra-
cída e evitada a coueur e ao dos meus compan- O povo brasileiro '@ii vês da imprensa e do ra-

rencía, e estebelecendo- heiros para bem servirmos I compreendeu que precisa ;i;;;ii dlo, em reuniões publicas
se fronteiras entre 08 es- ao Brasil nos Estados Uni ! crecer de si mesmo, com

.

e em debates nos centros
tados productores do ma- dos. I decisão e até com sacrifi politicos e eulturaes norte-

te, tão cido não poderão A politica exterior' do I cio, porque de outraf6rma americanos.
Parsnà e' Santa Catha nosso paíz não se perso- o Brasil continuará 1:1 ser A sua acceitação consta
rina entrar nos mercados nifica numa indivldualida- o rico do deserto: - es- dos entendimentos feitos
do Rio Grande e Matto de, porque nella, na. sua morecer dentro de sua nos Estados Uuidos eGOS
Grosso ,ols ficam tarn' tradição e na sua orienta· propria grandeza· testemunhos de sympatbia
bem prohibidos n.quelles ção, comungaram e co Uma éra de fé, de e de applauso que durante

Departamentos de farne, mungam todos os brasi- gtandeza, de união e de a nossa estada, sem uma

cer guias para a remes· leiros. ' construção associou as nos· nota destoante, cer(!aram e

sa do producto. Tudo quanto fiz nos sas cQnsciencias numa presti�iaram a autoridade

Nada de meios termos, Estados Unidos foi pro' cruzada de reerguimento do n05�0 governo e o no-
,

tI' ta Agl'U curar ser fiél e leal, em nacional, me do Brasil.
A"'encloo nem melas n s...· -

� do como o fez o Institu- minhas palavras, em meus Foi isso, meus ami' O governo como o po
.

ferroviaria to, que deveria impedIr actos e em minhas attitu- gos, o que afirmei nos vo norte'americano nes re-

a concurrencia de uma des, a esta politica tradi· Estados Unidos, ao seu ceberam como irmlos e

Dentro dos poucos forma menos dura, esta. eional e ás a�pirações do govêrno, á sua impren com elles nos entendemos
dias que exerce .suas belece esta medida. fran Brasil. sa, ás suas associações cOm os timidos e os con- como amigos.
funcções em Jaraguá, o camento proteccionista, A Amerieta, premida pela politicas e culturais" no formados e ainda porque, U1l.la época de coopera
Sr. João de Paula con de surpreza e formal, a· Europa e pela Asia, co- meu,n. vosso,no no... do lá como aqui, ha uma ção fconomica, de associa·

J'u taD· do "e á politico go meça a comprehender a Brasil. verdadeira revoluça-o de ção de esfor"os, de mutua Os ultimos successol
seguiu por ordem nos B 'u

.

'"
. y

vernamelltsl do vlsinhö necessidade de iniciar uma Fiz. eom o sentido exa b a vontade, de coragem compréhensão de interes' na Hespanha trouxeram
anarchiscdos serviços Eetado que" como já foi acção que, psla colabora- to das minha� respóMabi· e de energia-s con�regadas. ses e de harmonia de ob a capltulaçäo das ultima.
da agencia ferroviaria divulgado, vae propar na ção de todos os seus po- !idades, a profisssão de O Brasil nlo podia con I jectivos,

dando novas e forças republicanas que
nesta cidade. proxima Conferencia dos vos, a resguarde das "er· fé nacional e internacional tinuar a ser tido como u- mais solidas bases ao pan sob o commando do ge·

O comercio está sa. Interventores, no Rio, o turbações mundiaes, crian- do Brasil. promessa pela qual o americanic;mo, aoi . selada neral Misja estavam pre·

tisfeitissimo cnm a atua. zoneamento economieo do novas seguranças e no- Mostrei' lhes o pais como ndo esperava sem con· pela amizade dos nossos paradas para a defezll

d I
Y

f
' do patz. vas bases para a pn. foi e oomo os bra�ileiros r, dois 'povos, nos aecordos de Madrid. A eapital heg�

çio esse ze oso unclO- Não. encarecemos, por Uma éra de realismo do Chegará a hora de afir- de Washington. Na mínha panhohl, foi, terça feira,
nario, que - lhe distribue superfluo. I) que isto re· mina a .ansciencia dos po· Mals dois car- marmos que eramos um como na opinião norte- occupada pelas tropae
° transporte com abso' presenta para a nossa vos continentaes. .

d povo que se Itavia asse· americana, ella n(,s abrirá nacionalistas, que toram

lut" justiça t presteza. economia. As naçõel que não vi- gos C".. OS nhoreado dos seus desti· pOisibilidades imensas, pa· enthusiaF.ticamente receJ

Tambem teve um fim Santa Cathtlrina, que vem na raalidade, enganam· . nos: uma grande nação ra o nosso progresso e bldas pela populaçao.
f'

.

b 'se e perdem se como as Pelo sr.lnterventor Fe' engrandecimento. bem co Com li queda de Ma-
a quadrl'lha de meno.res, a.brlOß mUlto om VI'

La B b d
h

.

1 t eriaturas. que falhas de deral toi dsslgnado um a aaera mo para o p todos os drid está -pois terminada

que agl'a na estaça-o e
fi {), eS{lSCla men e nos

I' t • t
.

d povos co t' t
.

'1 H
muoicipios do sul, não senso comum, almen am (leere o cflan o mais 2 n men aes. ,8 guerra CIVI na

.

es·

era o pesadelo dos pas· p'cie competir ...IEm cer- a. vida je ilusões e espe- lugares de Inspectores Duas sessões extraor.l As Americas são eom panha, que doravante

sageiros. Em comum a- ta parte do Estado a ba, ranças. escolares doD6part8men� dinarias no eineOdeon: plementares uma das ou será governada pelo re-

cordo com o sr. delega- nha soffre concurrencia. Desde 1930 faz o to de EducaQão e deter- tras, formando um todo e· gimen novo creado pelo
C j t3rasil um esforço admi· minando que dentre os Mais outro cllrtsz sen- conomico, publico e cul- vicíoriosú generalíssimo

do de policl'a, so'mente om a cerve a, em �u·
d b'" i t I d

.

F
t dá ravel e o )eflVlSmo em nspeotores escolares se- sacional e grandioso vae ura e povos Iguaes e rancisco Franco;

O� matrl'culados e ma·1"0" ra zona, ·se o mesmo.
d't d II( d i d� Acora �heg(:)ll ti Tez do procura a ro a e sua se· raO es gna os, em COOl· apresentar 60 publico ja.

res de 18 anos poderão mate. gurança e de Bua grande- missßo, dois Inspectores ragusense o Cine Odeon,
exercer os serviços de Esta-mos que. conside"

za·. Gerees, cujas attribui· offereccndo.lhe, em ses'

d dOs povos são domi ções serlo reg.uladas em Isões extrsor.dlnari8s Oli
carrega ores, sen ove" rando melhor o assump d ' I dna os ,Ipe a coragem ou ecreto especIal. i 4a. e 58.-FEIRA, amara
dada a entrada na es.ta-'· io, vNlha o Instituto um pelo· mêdo,como os os ho' Os Inspectora O '\raes

f vilhoS8 pelltcula da Ufa!ção de tojos -os meno· .pouco em auxilio doe mens. terão a gratificação de LA HABANERA, um film
res que não venham a- que tambem são filhos A historia mostra 200$ e li diarla de 20$. de .,enraão romantico, em

h d d
de Deue, - para nAo fu·

nos em suas altas lições quando em serViço fora eUJ,O cast, no nrime!ro
compan a os os res· gir à uma das suas

,.,

t-
, que quando a eoragem da séde que lhes lor de plano, surge 8 figura e-

Pij.;;;e;;lv;;;;o;;;;s;::;;;;;p;;;;a;;;;ls;;;;.;;;;;;;;;;:;;;;::;;;:;;;;;;::;;;;::;;;;;;;;;;;;;;p;;;ri;;;;R;;;C;;;;iP;;;a;;;;e;;;;S;;;;f;;;;in;::;;:;;:;a;;;;li;;;;;d:;;a;;;:d;;;:e;;;"SIl' domina o mêdo, os povos, signada. l.egante lIe ZARAH LE-
-------------------- ANDER, a super· star ai

Primeiro Congresso Eu- lemã, a cantora de «voz
mo: na e eariciosa •.

choristico E9tadool La Habanera, relata um

romancs dra,matico de
Ern acção de graças pe" I O Congresso oltedecerá a;ma mulher europeu que

los 25 anos de episcol?a a seu programma, já cLli- se deixou 'domInar pela
<!o de S, Ex. Revma. o dados�mente organisado. belleza tropical e que,
sr. D. Joaquim Domingues No dia 31 de Maio, en apaix')nada por um ho
de Oliveira, digni3símo, cerrando o Congresso, ha mem do 8ul, soffreu uma

arcebispo Metropolit:mo, verá no adro lia Cathedral desillusão de amor."

ter� logar .de 28 a 31 �e Metropolitana, uma grande Com musica enfeitiçan
MaiO prOXlmo, em Florla- concentração eucharistica e te, servindo de fundo so

napolis, o Primeiro Con- mariana para a Procissão noro á belleza estontesn.
gresso Eucharistico que do Santissimo Sacramento te do film, com paysa
prométte o maior brilhan- em que tomarão parte c1e� gens que extasiam 8 aro'
ti5.mo, ro, autoridades, Irmand�des rebatam, La Habanera
Säo prtsidentes lIe hon- Congregações religiosas e possue todos os elemen

ra S. Ex. Revma. O. Joa� fieis em geral. tus de um grande espe·
quimDomingues oe Olivei- Em seguida será feita ctaculo, onde se desta
ra, arce"ispo MetrClpolita· uin!: manifestação ao Excel- cam a graça e o encano
no, e S. Ex. o sr. dr. Ne lentissimo sr. D. Joaquim to de Zarah Leander, fi
reu Ramos. Interventor Domingues de Oliveira, sua principal figura te-
Federal, Vice·Presidentes por motivo de seu jubileu .. minina.
de honra S.S. Ex E. R.R. Saudarão S. Ex. Revma. Com a apresentação
os Srs. O: Pio de Freitas, o sm. Emílio Huelse. D. desse grandioso fHm no
bispo de Joinville e D. Beatriz de Souza Britto e Cine Odeon, 4a. e' 5a
Daniel Hostin, bispo de Rev. Conego Harry Bauer. FEIRA, marca a Ufa ou
Lages, -.- tro (rande 8Ucceeso.

WANDERER
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civil Da Be...
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UOSGH IRMÄOS
Calçados

..

Liquidação
71nnuaf

�batimento8 de 10 até 301A melhor
Bicicleta

Carlos Hoepcke S. A.
Filial Joinville

Depositaria em Jaraguá: H. Kopmann

Para reformas em n,ossa casa vendemos to
dos os artigos do nosso stock

de calçados, malas, bolsas
cinfos, meias

,

a preços reduzidissimos
•

Ine
n t

o drama de uma for·

eOn yuar a· 6 :o�i:��o��feit���
�

.

t fi' pela claridade do�)

DIß a- eIra tropicos. Uma
maravilha da UFA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

CORREIO DO POVO

A V I S O t ABATIDO e com Herdeirosdo

Tl'lID do GUBrra N. 4 B Jara
' DOA DECABE"A 'I! c::�:nu���o: �::!:ft

u O· gua �I ... Regressando �o Uruguày,
onde permaneci em Mon-

De accordo com as instrucções recebidas do tevide? _

e diversas cidades
sr. Cap. Inspector dos Tiros de Guerra da 5a f�ontemças, le':Q ao conhe-
.o M' .

t d té
.

Cimento dos interessados,
'1'.- I avisa-se aos In eressa .05 que, 3_ e o pr�zo que naquellas cidades da
Jmprorogavel de 30 de Abril, serao acceitas visinha República fui rece-
as inscripções dos candidatos á carteira de reser- bido em maioria por pes-
vistas pelo Tiro de Guerra 406, devendo os in- s�as pert�ncentes .

aos co

teressados apresentar a certidão de idade que
mitês pro herdelro� do

t did t 16 Com. Correa, em carinhos
prov� �r o can 1 a o �nnO!; completos. As festivos manifestados á mi
lnscripções, podem ser realizadas com o Dr. Faus- nha particular pessoa.
to Brasil, em seu consultorio nesta cidade ou em No Rio Orande tive ou

Hansa, ou ainda OlF. o Snr. Osorio Saraiva, tros encontros com os srs.

alle se acha autoriz..do para tal fim dr•. Ary, LOl?es Machado e.
• Edisto R. Paiz, meus advo-Í

Jaraguã, 22 de Abril de 1939. gados defensores da gran-

DR de cansa, de onde vim in-
.

. F�USTO BRASIL cumbido de organisar em
Presidente do Tiro de Guerra 406 - Mafra o comité de herdei

ros, para assim podermos
pleitear os nossos direitos,
afim de que seja a herança:
resgatada integralmente.
Outrosim levo ao eonhe

cimento dos herdeiros e
demals interessados que
em proporção a primeira
partida está proxima a

chegar, mas não posso
marcar data, pois uma he
rança volumosa como é a

do Com. Domingos Faus
tino Correa, além de ser

volumosa, encontram-se as

propriedades em grande
parte em mãos dê íazan
deiros chicanistas, que ar

rendaram as' propriedades
e hoje dizem-se donos das
mesmas, Mas n6s, os in'
teressados dignos da cau

sa, confiamos na justiça
do paiz e nos nossos ho
mens juristas, esperando
terminar a causa sem pre
juizo aos herdeiros.
Felizmente já vi conclui·

éos os trabalhos de díver
sas causas victoriosas da
parte dos herdeiros legiti .

mos.

Jaraguá, 25-3-39.
João Alves David.

aFIASPIR�1I

IPafac�Jfo/uf
"de MARTINS jARUOA
Rua Barão do Rio Branco N. 62

Todos os quartos e appartamentos com agua
corrente, quente e fria.

Elevador, frigorilieo • Cosinha de Ia. ordelR.
Salas de amostras para os snrs. viajantes.

Automovel na Estação
CURITYBA �PARANAESCOLA «�UINZE �ß OUTUBRO»

CURSOS:
Comércio - Datilografia - Correspondência - Estenografia

Pre-ginasial
Aulai diurnas e noturnas Sexos masculino e I'eminino

DIRETOR: - Professor JoãoMartins Véras
Esta Escola afim de suprir a grande falta de Guarda-livros,

que existe, orgamsou um

Curso Comercial Extra Rápido
Dito Curso será feito em - 4 - quatro meses no máximo

MATÉRIAS:
Escrituração mercantil - Correspondencia - Arimética co
merciai - Datilografia - Legislação fiscal - Escrita Fiscal

Enviam-se prospétos e informu,ções pelo correio,
Dão-se informações verbais desde ás 8 ás 22 horas, isto é,

desde ás 8 horas da manhã ás 10 da noite.

RUA ENOENHEIRO NIEMEYER N. 256

JOINVILLE - SANTA CATARINA

BANCO DO BRASIL
Dados do balanço de 30.9.1938

Capilal e reservas ;,. •••• 362.549:329$100
,Letras desç, e emprestimos.em c/corrente 3.628.982:366$200
Jleposilos . 4.021.395:634$400

o Banco do Brasil, agencia de Ioinvílle, está operando fran
camente em descontos dt. Duplicatas de facturas, Letras de
ca,mbio, Notas promissorias e Emprestimos em contá cor.
rude 80b caução, a taxas modicas e a prazosrazoaveis. Faz em.

prestimos á Aglicultores e Industriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos

'Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos:
DEPOSITOS POPULARES - Limite de 10:000$000 . • . <h/O

Deposito inicial Rs, 100$000,1. no mínimo, Depósitos
subsequentes minirnos de 50",,000. Retiradas minimas
Rs. 20$000. Não rendem juros os saldos inferiores a
5G$OOO e a importancia que exceder do limite e as
contas encerradas antes de 60 dias,

Nota, im.porta,nte. - Os cheques desta conta
não estão sUjeitos ao sello.

DEPOSITOS LIMITADOS - limite de Rs. 50:000$000 o • 3'/.
Deposito inicial Rs, 200$000. Depositos subsequentes
minímos de Rs. 100$000. Retiradasmlnimas Rs 50$000.
Demais condic:ções identicas aos Depositos Populares.
Cheques sellados.

DI!POSITOS COM JUROS - (Sem limite) . . • • • . 2'/.
Deposito inicial Rs. 1:000$000. Retiradas livres. Não
rendem juros os saldos inferiores a Rs, 1 :000$000
nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 días
da data da abertura da conta.

DEPOSITOS DE AVISO PREVIO
Mediante aviso previo de 30 dias

" " " 60 dias
" " " 90 dias

DEPOSITOS A PR.\ZO FIXO
De 6 mezes
De 12 mezes . .. .

De j 2 mezes com renda mensal
De 6 mezes com renda mensal

DEPOSITOS Banearios

3,5010
.4'/.
4,50/.

. 4'/.
. 5'/.
4,5'/.
3,5'/.
1'/.

O Banco do Brasil faz todas as operações bancarias, des
contos,emprestimos em conta corrente garantida, cobranças, trans
ferencias, de fundos, custodia de titulos e valores, etc.

Tem agencia em todlls as capiteas e cidades mais impor
tantes do paiz e correspondentes nas demais cidades. Mantem
correspondentes em todos os paizes do mundo.

Ginásio Parthenon Paranaense
(Sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

RUA COM. ARAUJO N. 176. FONE 1-1-9-·2
Estão em pleno funcionamento as aulas

de admissão á la. série do curso Fundamenta/.
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são OR.\TUITAS.

Faculdade do Comércio do Paraná
Fiscalizada pelo Ooverno FederaJ.

Cursos: Propedeutico, Perito Contador eAuxiliar
de comércio. Internato e Externato

Curitíba Paraná

Uma broDcbife cbronica
curada radicalmente

com o maravilhoso Peitoral de Angico Pelotense, como attesta
reconhecidamente, o cidadão Francisco Pereira das Neves.

Sr. Silva Pinto. -- E' verdeiramente agradecido que dirigi
io·lhe estas linhas, symbolo de :gratidão. Elias não tem outro
11m senão penhoradßsimo pagar·lhe uma immensa divida. A
chando·me ha tempos atacado de forte bronchite, fiquei com·

pletamente curado com o uso do seu exceflente preparado Pei
tora,l de Angico Pelotense. Aconselho, portanto, á humanida·
de soffredora que faça sempre uso desse remedio, que ficará
em br�ve tempo restabelecido. Ao habil pharmaceutico, o Sr. Dr.
Silva Pinto, dirijo os meus agradecimentos. - Pelotas - Fran
cisco Pereira das Neves.

Eu abaixo Hssignado, medico pela Faculdade de Medici·
na do Rio de janeiro, etc. Attesto haver !obtido optimos resul
tados com o emprego do Peitoral de Angico Pelotense, for·
mula e �preparação do habil pharmaceutico Domingos da Silva
Pinto, em molestias bloncho·pulmonares. Do referido dou fé. -

Pelotas - Dr. Irineu da Silva Britto Junior.
Confirmo estes attestados. Dr, E. L. Ferreira de Araujo

(Firmá reconhecida)
Licença N. 511 de 26 de Março de 1906.

Deposito: Laboratorio Peitoral de Ingico Peloteose
Pelotas - Rio Grande do Sul

E E-SE EM TOD PA TE.

BRASIL

E RVI N KASSNER
CASA DE ARTIGOS FINOS PAR;.''.

E CAVALHEIROSSENHORAS
tira a dor

..

reanimae Camisas, gravatas, lenços, meias para homens, senh o
ras e creanças. Completo jogo de perfumes dos
mais apreciados. Sabonetes, pentes, escovas para
dentés, pastas dentiíricias, escovas para roupa, esco

vas para dentes e escovas p. unhas, creme p. pelle, etc.
JORNAES E REVISTAS.

• Aa aianças em ida
de de crescimento dis
pendem muita ener

gia vital na forma
ção de novas celulas.
Cumpre compensar
esse gasto excessivo,
dando-lhes TONICO
BAYER. CLINICA CIRURGICA

do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

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

OPERAÇ0ES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratorio de Analises.

CONSULTAS NO HOSPITAL S. JOSE'.
Fala a,lemão.

•

l1RU8 liVER
BOM PARA TODOS

�:;��T·���·!ií.!i�._�·�.aBllIIP"�.
I:.� .•.. -�.. : � '«-;*-.t

[ftl�·í�l�'-·
Ensina a ganhar dinheiro desde o principio e oferecemos

este estojo de ferramentas - sem aumento de prepl - paralque
poasa executar trabalhos que produeírão dinheiro imediatamente'

Una-se ao grupo dos nossos prcsperos alunos que ganham
1 a 2 contos mensais e as vezes mats,

Ficará surpreendido dos
rapidos resultados queob
terá praticando com o

ultra-moderno receptor c
ferecemos para seu eatudo
e experiencias.

fUX1R DE t406UEiRA
BEllnt'�r{ado COUI s.u-r-esao em 1�""u�

85 mclt-·iitl,:\$. pHlv�nif"n�es da b�phHJ..;
• lmpurer...�s do �,li.�l.I.O'

Não estrague a sua comida, use sómente

o conhecido AZEITE SALADAr" ,-,.,. '"l '. .)

!", L�!·';;···, .. ·3
,\'\J J, Ul.C::R!:.S

:� ECIFrv.AS
.!!te;<,;, �'� MWCliAS DA PElU:!
t1l�'.I"·",·, l'i'Ij+::» �"·:;·l D':>.RHlRCS
z:..:' ..... �� Fl.ORf-SSRANCA$

�
..

' R�EUM.L\TISMO

)l.ll SCROPHULAS,':f� SYPHILITICAS
-,� e flnehnente em io4M

Oll alfecçlle. l:Uja ...
gem aeja a

Pérta]', ferramentas e

receptor toda onda

GRATIS
PEÇA INFORMACÔES AO

Ateneu Teenlee e Comercial
Avenida São joão,35 - Caixa Postal 1983 - S .Paulo - Brasil.

Envie. este compon hoje mesmo
Diretor Ateneu Tecnico Comercial
Caixa Postal 1983 - S. Paulo - Brasl

Queiram enviar-me, sem nenhum compromisso de
minha parte, seu Livro Ilustrado, gratis, com os elemen
tQS necessarios para ganhar dinheiro no Radio.
Nome---------------------�---

Endereço completo------------------

ltarN ,.gI8111111.1

1li6AVARIA.··
- MJlbares de curados -

WIlDE DEPURATIVO DO SANGM!

ERKLAERUNG
Die Worte, die ich ge

gen Albrecht Fiedler aus

gesprochen habe, nehme
ich hiermit wieder zur ück.

EmU Reinke, Rio da Luz.

Pomada M i nanco ra DESPERTEABlllS
DO SEU FIGADO

E' a romada ideal!

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto

humanas como de
Soa fígado deY8 derramar, diariamente,

no estomago. um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, 08 alimentos não são
digerido8 e apodrecem. Os gazC3 incham O

estomagoa Sobrevem a prisão de ventre.
Você sente-80 abatido e cómo .que envenena..

do. Tudo li amargo e a vida li tim martyrioo
Uma simples evacuação não tocará '.

causa_ Nada ba como as famosa. Pillula.
CARTERS para o Figado. para uma acção
certa. Fazem. correr livremente esse litro

�ã�i1.:��°"Ja:.:::�lodi::!: �":;:u'!l.; OLEO VIRGEM • INSUPERAVEL PELO SEU SIBOR • IISUPE �

süo maravilhosas para fazer a bilis correr RAVEL PELA SUA REfiNADA REFII.CA-Olivremente: Peça aI!, PilIul� C��TERS
•

H
•

�::o �$����do. Nao aecelte ImItações. pp. pela Ins. de Alimentação - RIO· sob n. 12182 - Analise 11

Sem ealomelanos-E Saltará da Cama

ms�osto Para Tudo

animais.

NUNCA EXISTIU
IOUAL!! !

A Farmácia Cruz,
de Avaré,(S. Paulo),
curou com a cMl
NANCORAlt úlce,
ras que nem o 914
conseguiu curar.

Da. Carolina 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 clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA·
DA MINANCORAII nunca existiu a não ser em
suas latinhas originais com o· emblema simb6lico
acima. Recusem imitaçõEs! Exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha original I

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

de JOINVILLE.

IHOTEL C?LORIA (Antigo Laporta)'

LIMPE SEUS PUlMOE
UôRnDO

O mais majestoso edlficio da Capital e o unico no Estado que possue Elevador e Tel em
to�o� os quar!0s. - 12 confC?rtaveis apartamentos luxuosamente mob., 80 quartos e 18 banh�iros.Dianas a partir de 14$000, tncluslve banhos quentes. - Amplas salas de amostras para viajantes
Endereço Telegrafico OLORIA - Caixa Postal, 134 - Fone, 1320 - Praça 15 de Novembro

fLORIANOPOLIS Santa Ca arina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura Municipal de laraguá Ajudancia Agri
cola Federal de

Jaraguá
MDslruario de sementes
Recebemos do snr. O:

sorio Saraiva, encarregado
da Ajudancia Agricola Fe
deral desta cidade o se

guinte communicado:
"Pretendendo a Ins

pectoria Agrícola federal
em florianopoJis, renovar

o mostruario de sementes
das variedades cultivadas
na Região, solicita-se com

empenho dos srs. prefeitos
munlcipaes, associações
ruraes e especialmente aos

I
snrs. agricultores registra
dos no Ministerio da Agri
cultura, todo a interesse
para tornar a reali
zação do mostruario allu-
dído, o qual, em exposição
permanente na sédedaquel
la Repartição, patentear á
a fertilidade e as'pessibíli-

Idades
assombrosas do se·

. lo cetharínense, facilitande
o Tesoureiro FranQf1, V08ger(1,U technicos os 'elementos de

. : mais completa identificação

I e estudos das variedades
cultivadas.

; As offertas de sémen-
264'10(1 I tes, deverão ser remettidas

64:242$6t-0 I' Ajudancia Agricola ena

DESPEZA ORÇAMENTARIA I jaraguá ou directamente ,
881$500

P <O
.

d P I Inspectoria em Florianopo-
�. orreío o. o�o» pub ícação expe- ·Iis, em quantidade mínima

608$500 díente mez de janetro c. a. 200$000 de I kg, por variedade,
Id.em Er'Yl� .Kassner fornec. fogos para e, esclarimentos sobre a
Dia MumClplO s. nota mez j&�eiro c. a. 1535900 variedade, evolutíve

259'900 Id�m.Carlos Hafermann medlc, Iornsc. da cultura, nome e resi-
a índlg. s, nota c. mez 27$500 d

.

d ff t· t"
530$000 Idem Soe. de Lavoura «Tras Rios Norte.

encla o o er a e·

102 folhas de zinco para pontes ínclusí-
79$500 ve fretel:077$700

Idem Paulíno Senlochet fornec. 237 1/2
met. macadame 8 4$000, mez [an, C. a.

85$300 Idem Antonio Pedrí s. ordenado mes de
janeiro c. a.
Idem José

'

MafezolU reconstr. 2 pontes
estr. Itapoeustnho mez janeiro C. a.

Idem Willy Strelow oonserv. um trecho
estr. Nova Retorcida e serv, extração
macadame no mez janeiro. C. a.
Idem Teodoro Krambeck 70 mts. maca-
dame a 4$000 mez janeiro C. a.

76:782$860 Idem Orestes Gadotti serv, conserv. um

76:944$260 trecho estr. Itapocú-Hansa mez jan. e. a. 193$000 CALCEH.INA------ Idem Gustavo Friedemann tornee. 114 m.

macadame 8 4$000 e 54 idem a 3'000
67:782$860 no mez janeiro C. a.

. Fundes Disponiveis
13$200 Banco Agrícola e Comercial dá Blume.

.

67:796$060 nau C. Contadoria
.

48:990$860 DESPEZA ORÇAMENTARIA I Deposito feito nesta data

Pago aos seguintes protessores ord. mee BALANÇO
de janeiro C. a.

. Saldo que passa para o dia 6 -2-39 30:028$060
48:990$860 Juliana K. da Veiga Coutinho 150$000 64:242$660
8'3 9$ O Sofia P. Lenzt 150$000 . Dia 6__:2-39. 3 00 Helena Pomianowskl 150$000 Saldo do dia 4-2- 3957:329$860 José A. Pereira 150$000 R

.

O t', , 50$000 I do'
eceIta rçamen arIa

Pago José Silva 1. prestaçllo de constru- Renda dIa 6-2-39

ção uma ponte na estr. Nova Retordda
no mez janeiro C. a. 500$000
dem Leopoldo Reiner e. nota mez ja
neiro C. a.

dein 80 fis'Jal Hering s. percentagem
cobro imposto s. gado abatido conf. tã
ões 12 e 3
dem Leopoldo Reine-r s. nota mez ja-
neiro C. a. 41$500 Dia 7-2-39
dem 80 Secretario despezas que foi au Saldo do dia 6-2-39
orisado a fazer de carater reservado 200$000 Receita OrçamentariaIdem Costa & Buhr fornec. div. 8. nota c. m. 49$000 Renda do dia. 7-2-39
Pg. aos mesmos fornec. medicamentos
para indi.gentes él. núta C. mez

Pg. ao Tte. Prefeito Municipal S. repre
sentação C. mez
d6m Eurico BIosfeld forIiec. 2 lampadaa
para a praça. 7 de Setembro

BALANÇO
que passa para o dia 2-2-39

Movimento de Caixa Quadro sintético ala DESPESA, relativo 00 mês de Fevereiro de 1939
EXERCICIO DE 1939DIA 24-1-39

Saldo do dia 23-1-39 24:232$660
RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do día 24 de Janeiro de 1939 2:967$700
27:200$360

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pego ao Andarilho Raymundo Monate
Bento Pamplona auxilio fornec. ao ines
mo cont, Portaria n. 4

BALANÇO
Saldo que passa para o día 24-1· 39

DIA 25-1-39
Saldo do día 24 de janeiro

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do día 25 de Janeirode 1939

DESPEZA ORÇAMENTAR lA
Pago Empreza Auto-Víação Catarinense
1 passagem fornee. ao indigente Maooel
dos Santos a Blumenau

BALA�ÇO
Saldo que passa para o día 26-1-39

Saldo do día 26 de janeiro
Receita Orçamentarle, (Esp.

Renda do día 26 de janeiro

Balanço
Saldo que passa para o día 27-1-39

DIA 27-1-38
Saldo do día 26-1,-·39

. l'ECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do díe 27 de janeiro de 1939

Dia 28 de Janeiro de 1939
Saldo do día 27-1-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 28-1-39

BALANÇO:
Saldo que passa para dia 28-1-39
Saldo do día 28-1-39

Receita Orçamentaría (Esp
Renda do día 28 de janeiro

BALANÇO
Saldo que passa. para o dia 30-1-39

DIA 30-1-39
Saldo do día 28-1-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 30-1-39

Dia 31-1-39
Saldo do dia 30-1-3P

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 31-1-39

I

I

f

I

I

I
I

I
t

I

T L O s
anterior do mês

T u

VERIA 1 - Camata Municipal
2 - Admininistração e Flseatísação

.

3 - Expediente e Despezas Diversas
4 - Viação e Obras Publicas
5 - Obras Novas e Desapropriações
6 - Serviços de Utilidade Pablíca
7 - fomento Agricola e Pastoril
8 - Educação, Cultura e Publicidade
9 - Híglene e Assistencia Social
10 - Contribuição e Auxilios
11 - Divida Passiva
12 - Despesas Policiais e Judiciarias
13 - Despesas Patrimoniais
14 - Despesas lndustriais
15 - Despesas Evéntuais .

16 - Verba de Aplicação variavel
17 - Aplic1lção da Receita Especial

20$000

3$000

Saldo que pa .sa para o mês de fsvereiro
EM Caixa 1. Distrito

- - 2. -

23:377$160
31:922$310
112:000tooo27:177$360 No Banco

5:485$000
32:662$360

_ DESPESA Total Despesa
fixada

�:'33$000 II
1:622$700

13:186t600
5:000$000
853$900
49$000

1:954$000
143$900

12:600$000
352$500
433$100
365$000

8:125$000 I
1:724$700

17�020S800
5:000$000
1:275$700

49$000
2:804$000

214$300
12:850fooo
1:609$300
834$500
620$000

56:380$000
19:780$000
133:545$700
12:000$000
12:800$000
1:300t<Joo
37:600fooo
10:300$000
84:346f250
6:550$000
6:927$200
4:000'000

27:180$360
27:200$380

Saldo do día 24-1-39 27:11:;0$360
Despesa Orçamentaría (Esp adicional)

Pago Hugo Benz concerto 2 chocoíateí.
ras B. nota Dez. 1938

Balanço .

Saldo que passa para o día 25 de janeiro 27:177$360
27:180(360

3:492$000
102$000

3:834$200

167:300$170

421$800

850$000
70$400

250$000
1:256$800
4oft4oo
255$000

290$000 2:037$600 2:327$600 10:370$850
19:500$000
24:600$000
390:000$00054:454$90011:223$600 43:231$300

221:755'070
I

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 28 de fevereiro de 1939
O Contador Alfredo Moser

VISTO LEONIDAS C HERB6TER, Prefeito.

DESPEZA ORÇAMENTARIA.
300$000 Pg. cA Gazeta»· publicação de atos oficiais 200$.000

Idem a frança Vosgerau, valor dispen.
17$000 dido para fonogramas, teiegramas e te

lefonemas em janeiro C. a.

65:534$060 I Idem França Vosgerau. valor dispendido
67:796$060 para fretes etc.

.

I Idem Henrique Koppmann fornecimentos

65'534$060 div. S. note
.

Pg. Empresul fornec. luz ;;ublica mez

366$200 janeiro C. 8.

65:900$260
Idem a mesma aluguel transt. britador

......_iooioooii..... mßz janeiro c. a.
.

DESPEZA ORÇAMENTARIA Idem a mesma pela contribaição aumen
Pago 8 Coletoria Estadoal quota para o to 10. lampudas iluminaçúo publica
D. A. M, relativo & 1. prestação 1 :625$000 BalançoIdem contribuição p. D. A. M. 2. distt. 375$000 Saldo que passa para o dia 8-2-)9 31:788$36{.
Idem ao Secretaria Soco de Lav�JUra Tres
Rios do Norte subv. mez de janeiro C. 8. 150$000 32:922$960

BALANÇO VISTO
Saldu que passa para dia 3-2-39 63:750$260 Leonidas C. Heibster

65:900$260 ne. Prefeito Municipal

"

57:329$860

18:657$400
75:9�7$260

399$000

8o$üoo
. Saldo

196$000

276$oüo

Dia 3-2-39 '

Saldo do dia 2 -2-39
RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do dia 3-2-)9

Dia 26 de Janeiro de 1939
Saldo do dia 25-1-39 32:662$360

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do día 26 de Janeiro 6:524$800

39:187$160 Itapocúsinho no mez de Dezembro 1938. 90$000
Idem, Manoel f da Costa 1 me. pregos
s, Dota mez de Dez. de IQ38.
Idem, Germano Enke, fornec. gazolina

10$000 590 lts. e oleo.
dem, ao mesmo fornee. 450 lts. gazolina

39:177$160 e 5 1/2 US. idem no mez Dez. 1938.
. 39:187$160 Idem, Franz Hesselmann fornc. 98 lts.

39:117$Í60 gazolina e 17 Its, oleo nos mezes Out.

adicional) Nov. Dez. 1938.
3:250$600 Idem, Nelson Walt.er e. dupl. N. 1063 G.
---....._. referente Ltmonuslae

42:427$760 Idem Erico Blosteld fornec. div. s, nota
O. mez

42:427$760 Idem ao Dr. Artur Hel"aelio Gomes Filho
S. percentagem da cob. Divida ativa mez

42:427$760 Dez. 1938
Pundos Disponíveis

4: 116$000 Banco Agricola e Comercial de Blumeneu
46:543$769 mportanela depositada pertencente a ca-

sas para operarios e corresp. ao exerci.

46:543$760 �à��ep�i;8construção do Predlo p. Pre.
1:000$000

2'390$500
eitura exercício de 1930 5:000$000

.

BALANÇO
48:934$260 Saldo que passa oara o msz de fever

48:934$260
48:934$260 .

Dia 1-2-39

adicional) Saldo do día 31-1-39
56$600 .RECEITA ORÇAMENTARIA

48:990$860 Renda do dta 1-2·-39

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. ao Secretario s. ordena.do C. mes 450$000
Idem ao Contador 500$000

- fiscal·Geral 400$0 (JO
- Tesoureiro 400$000

Sub Fiscal 330$000
- fiscal.Ajudante 300$000

Zelador 230$000
- Zelador do Cemiterio 180$000
- Ca.rcereiro gra.t1f. C. mez 180$000
- Delegado de Policia 150$000

- foJhaa operarios 2:195$200
- Sebastião fagundes servo 2 C. carros

Ba Rua CeI. Proc. Gomes mez Janei!'o
Idem, Germano Puschkeit fornec. uma

tampa de madeira s. nota C. mez.

Idem. Eurico BIosfeld fornec. diva. conf.
s. nota C. mez.

. Idem, Carlos Hoepcke S. A. 1 jogo ler
ramentas s. dupl. a fatura D. 13494.
Idem, Germano Stein, S. A. s. dupl. N.
2166!í fornee. 50 8aMS cimento no valor
de 701$500 c. e desc. tie 20/0.
Idem, ao Americano Jazz, pelos serviços
prestados pelo :iIl8SIDC nos festejos do
dia 1 de Janeiro, dia do munnicipio

BALANÇO
Saldo que passa para o dia 31-1-39

Dia 2-2-39
Saldo do dia 1-2-39

ltECEITri ORÇAMENTARIA
Renda do dia 2-2-39

687$500

llo$coo

68:923$060
75:987$�60
68:923$060

ßdioional)
3t$200

SaldI) do dia 31-1 39
Receita Orçamentaria (Esp.

Renita do día 31-1-39
Fundos Disponíveis

Banco Agrícola EI Com. de Blumena C.

Contadoria Rec. conf. cheque n. 1856. b:"loc$c,oo
Banco Agl.'icola e Com. de Blumenau C.

Maternidade e Infancia.
Rec. cont. cheque n. 1857.

391$700

41$200

71$600

63:750$260 I297$40°164:047$660

I
i

30$600 \
22$5001

j
16$000:

1:990$000
76:944$260

Despe8a Orçamentaria (Esp. adicional) I DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. -Correio do Povo» publicação expe.. Pago a eia. Telefon/ca aluguel aparelhos
rliimte nos mezes de Nov. e Daz. 1938. 333$200 telef. Forum e DelegaCia mez jan. C. a.

Idem. cA Noite» 8t-lsinlltllra do jornal li Idem Dr. Arjsteu R. de 'Gouvea Schiflei
Noite R!10 1939. 50$000 s. percentagem Cobro �ivtd6 Ativ9. mez

Idem ao Fiscal Hering 8. percentagem janeiro c, 8. '

cebo imp. S. gad abatido cont. talões Idem Paulo Wunderlich servo vulganifia-
51.55-53 2 56 e 57. 52$200 ,110 1 cumara dê ar Limousine

Idem, a(, fiscal RudeU, idem, Idem, 54 BALANÇO
e 55. 80'200 Saldo que passa para o dia 4-2-39

Pg. jacob Scheuer servo conservo um tre
cho estr. Rib. Huagaros no mez Set 1939.
Idem, Fritz ,conservo um tre�ho estrada

Aviso
Reservistas do Tiro

Curam.se rapidamente com
de Guena �06.

'C' A -

Acham-se á disposi., apsulas ntisezônicas çao dos' l'€fr'ervistas da

Minancora" jtu_rma de 1937, as certi-
doet'l de idct.de aptesen.

Em todas as boas Farmácias

I
tanos no acto da 10S-

63:978$560!! E' d t..J L b t" cripção. Os reservistasum pro U Q ....os a ora onos MINANCORA de Hansa podem procu'64:047$660' Joinvile - S. Catarina. Irar
iJ dr. Fe,m�to Brasil

63'.97s�5601,
;' os de Jaregud, (; snr'

11' OSMio Saraive:
h5$oOO : Dia 4-2-39

; Saldo do dia 4-2-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do día 4-2-39

ENFRAQUECEU-SE? •
Ainda 'tem t••••• d6r nas

•••t••• no p•.ito?
u......der.so tonlco

fIlHO CBB08BT1DO

950$000

200$0001
40$500 do pIWm. - dlia.

JOAo DA SILVA SIlJltRA

ElllpreplM C8III SIIC-

�74:'ooo cesse lal anemi.s •

coavalescençes
IOmCO SOBERANO

DOS PULMÕES280'000

6lS$noo Bspecltugo da. dentição,
� a saude das crianças

Ao vosso filhinho ja nasceu o

primeiro dente? Tem elle bom
apetite? E' elle forte e corado

30:000.000 ou raquítico e anemico? Dorme
-II' bem durante a noite, ou chora

em demasia? Os seus intestinos
funccionam regularmente?
Dorme com 11 boca aberta?
Constipa -se coín frequencia?
Assusta-se quando derme?

30:028$060 Ja lhe deu CALCEHINA, o
remedio que veio provar que os

. accidentes da primeira dentição
362$000 das crianças não existem? Com

30.390$060 uso da CALCEHINA, podemos
.

. nossos filhos possuir bellissin.os
DESPEZA ORÇAMENTARIA dentes: A. CALCEliIl'>!A, é sem·

. pre uhl em qualquer Idade. E'
Pg. Artur Mendola serv .• constr. meio.fio um poderoso tonico para os
Rua José Bonifacio mez de janeito C. a. 242*000 convalescentes. A CALcEHINA

Balanço !!vita .a tuberculose, as .i,!fecções
Saldo que passa para o dia 7-2-39 30:148$060 mtestmaes e a apendicIte. A

CALCEHINA expelIe os vermes
30:39ú'060 intestinaes e cria um meio im

proprio á sua proliferação.

I
Em todas a8 PharmB cißs.

���;� i Opportunidade!
I Por preço de oc·::asião
vendem-se uma

Moto-Ci�lefa
(de pouco uso) e uma

Bi�i�lefa
12$ioo! !nformações nesta re-

. dacçao,

(j5$8oo

Alfredo Moser
Contador.

19'400
Gratis I Gratis I

430$900 A titulo de propaganda e s6
para o interior do Brasil, envia.
mos um exemplar do formida
vel livro
«O GUIA DO EXITO»
que ensina enriguecer 'pelo pre.
paro e pelo trabalho.

-

Escrever ao Ateneu Tecnico e
Comercial, Caixa Postal 1983 -

S. Paulo - Brasil. A maior ins.
tituição ::Ie ensino da America
Latina.

403$000

Vende-se
uma Fabrica de Tanioca
com tod?s os pertencentes:
em perfeIto estado. movida
á agua. Mais jnf0rmàçõ�s
nestl! folha. .

FEBRES
(Sezões, Malária, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira)
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Chronico da Semana

aORREIO;DO POVO
SocialCampeonato catharinen- "Correio"

se de Foot Baal

JORNll IIDEPE.DE.Jf
Redacção e Officinas:
Avenida Getulio Vargas
Caixa. 12 -- PhoDe. 26 J

Notas religiosas
Programma da
Semana Santa

Amanhã de eerte você i�â á missa
Linda festa de Ramos ... Lembrança que a gente �

carinha pela 'tida a fóra, enchendo um pouco o 'VaSIO

das heras., r

Ramos pela estrada. E' assim também que se .eo-
meça a andar, nós, que não sômos justos. que vive-

MOS da esperança. .
.

Tudo nõs- sorri. Ha como que uma supplica em tu

do. E a distancia é um convite' aberto ao nossa so·

nho. Vamos seguindo, advinhand? os tri!hos, por ��
tre as cousas e os homens.; Assím caminhou o dIVI

no !"i1ho de Maria. E no entanto, lã no fim da estra

da tapetada de ramos de cynamomo e de rosas de
Jericó - como succede a nós, pobres peccadores -

lá está o termo do Calvario! - o premio das para

belas lindas da Galiléa, a negação das ver;1a,des. pu
ras do Sermão da Montanha. - Và amanha a rnrssa.

Reze bastante e esqueça um momento, ao menos,

quanto este mundo é vário, como são incertos os ca

minhos da vida, - e como são máo os homens ! ...
ou Vaz.

( .1-_

Por Marcel d'Aubry.
Foi um aconteclmanto tratar de ínreresses do

Da vida D8cional de8te� Estado.
tempos, a chegada do *

'It
*

ehancellar Oswaldo Ara- O accordo entre as na-

nhs, de volta dos Esta ções do oceídente euro
dos Unídos onde oonse peu, Inglaterra, França,
guíu rea.lizar negociações HoHanda e Belgíca, e
de alta expressão eco mals a Suíssa, ás novas
nomíea e financeiu.l, para conquistas do sr. Hitler,
o Br8sll. não deixou de ser uma
O seu dtscursn, ao pi- nuvem rozêa no oecssc

sar ('l sölo patrío, tot um tia velha Enropa. O dís
historico das suas RCU curso do snr, Mussolini,
vidades lá, mercê das dizem, não causou gran
instruções prezísas que de Impressão em Paris.
levou, effectiv8udo delt- A Bussía parece dís,
gencíes e argumentos posta a entrar em aecor
que maís uma vez vie· do com fi. França e In
ram confirmar o seu ta- glaterra, pois nada póde
lente, a SUB. cultura, o esperar do nazismo ou
seu accendrado amor ao do Iachísmo, que a hos
Brasil. Aliás, espelham ttlízam seguidamente ...

esses traços da flua ín- atravéz do radio e da
dividualidade de graúde imprensa.'
estadista, ti. admiração _ *

*
*

expontanea quemereceu, E' difficU Iírmar-se um
na alta esphers amerlea- conceito, disto ou daquilo
na, de Franklin Roose lo, sobre dados eetatístí
veU e seus secretaríos coso
Hull e Wells. Ainda não temos uma

'f.
*
'f. estatístíca perfeita, ca-

.Santa Catharína vae paz de tanto favorecer.
ás mil meravllhas. Está Entretanto ha quem se
tudo em paz, sem novi· abalance a discutir este
dade alguma» - foram ou aquelle assumpto, ba·
as palavras do sr. Inter- seado simplesmente em
ventor Federal; dr. Ne· dados... esquecido da·
reu Ramos, a08 jornalis quelle pedacinho de li
tas que n abordaram no lonja de Sir otto Nie
aeroporto do Rio de Ja- meyer - aquelle da ce·
Deiro. S. S. acha-se Da lebre missão! - sobre
capital do paiz, afim de a nossa habilidade adml
avifdar-se com o sr. Pre' n.istrativ8 ... a falta de es
sidente da Republica, el tatistica.

.

o presidente da F.C.D.

Domingo de Ramos: _ RecisfroCivil resolveu afinal que o

As 7,30 1. Missa, as 9 h. Artur Mueller, Escrivão e en- jogo final em disputa do

b d cial do Registro Civil do 1. dis- titulo de campeão do
ençarn e ramos. procis- trito da Comarca de Jaraguá, foot ball catharlnense, sesão, em seguida Missa. As Estado de Santa Catarina, Brasil. rá em Florianopolis, do.7 h. da noite, Via Sacra, Faz saber que compareceram

bençam com S5. etu cartório exibindo os doeu- mingo proximo.
Teroa feira, de tarde: _

mentos exigidos pela lei afim Perdemos assim de ou-
Y de se habilitarem para casar-se: vir pelo radio OB lancesConfissão das senhoras do

A t I d d F Ih EDITAL N° 893 da partida, o que não se

Ja��o:�' das .. as de
I Antonio Penck e' Mathilde daria se o jogo fosse em

, as ernars moças Wolf.
.

Joínvllle Entretanto va-
e senhoras..

I
Ele, solteiro, alfai:tte,cam vi�- mos esp�rBr as noticias ..Quarta-feira: - As 930 te e nóve anos de Idade, brasi- •

Confissão das creanças 'de leíro, natura! deste distrito, �o�i- E como 0. encontro vae
ciliado e residente neste dístdto ser movímeutado, ostodas as escola�. De ta�de a �strada Garibaldi, filho de clubs em campo terão,�as_3 h. em diante, ccn Michael Penck, e de Ana Penck, ao menos uma torcidafissão dos homens do A· lavradores, naturaes da Hungria. .

� ,

postolado dos Congrega d?m!ciliados e reside,:,tes .neste e9Ullibrada, O que, pos
d '. distrito a estrada Garibaldí, sívelmente não aconteos e aos demals homens. Ela, solteira, domestica, com certa se outra resolução'e moços. vinte anos de .idade, brasileira, h uvesse tomado a FQuinta-feira: - Com· natural, deste distrito, domicilia- O

O
<> •

-

da I tituí ã da e residente neste distrito no C. .

memoraçao a lOS 1 UIÇ o
lugar 6aribaldi, filha de Antonio OB adversarios Ga tínald� SS S�cramento, Comu· Wolf, lavrador, natural da Hun- de domingo são fortes.hao geral de todos os pa' gria e de Mllria Leier Wolf, la-

E lá trorocbiano!õ. Distribue-se a vradora, nat.Jral deste distrito, ' como em ou

Sta romunhão ás 6 7 e domiciliados e residentes neste campo qualquer, um sa·

9 h·
.....

A 93 M'· 't distrito no lugar Garibaldi. hirã de campo com a
. s ,o lssa can a

J '25 3 39 t
.

t d éda. Apos a missa adora aragua, - -. vlc OrIa' ':80 pon a o· p

ção do SS, obedfcendo ao EDITAL N ..894
de seus Jogadores.

seguinte horario : Lauro Mej�r e Alvua Ehlert.

At'
.

di (12 h) Ele, solteiro, lavrador, com Soc·edade D Pedroll»e meIO- a . OS vinte e dois anos de idade bra- I «.

catholicos de Rio de Serro. liteiro, natural deste distrit�, do- Hansa
Das 12-1, homens do miciliado e residenteneste distei. A Sociedade cD. Pedro

Apostolado e Congrega- toao lugar �io da \Luz, filhc de Ih, de Ham�a, commemo-
d Alberto Meier, lavrador, natural

d 8 d tos.
. .

da Allemanha e je Mathilde Klln- ran O a o corren e a

Aos Fabricanfes em cera. De 1-2, Filhas de Mana. nenberg Meier, lavradora, natu- sua fundação. levará a ef·
De 2-3. Revmas. Irmãs ral de !ilumenau, domiciliados e feito, neste dia, no salão

das fichas devidamente e alumnos do Collegio S. r�sidentell neste distrito noluger Koerner, um grande festi·
. . L

. RIO da Luz.
I

•

preenchidas termmará a 30 UlZ,
• Ela solteira domestica com va mI careme, para o

de abril proximo. De 3-4, Professoras e dez.�ove ano� de idade, 'brasi- qual. por sua digna directo
As fabricas que não és I professores e alLlmnos do leira, .natural deste dis.trito, do- ria, fomos aistinguidos .com

tivérem ff\gistradas ficarão Grupo e demais escolas. e reRs�dendte Lnestef.dlhistrItdo noBI\I- .entil conyite, que agrada-. ,.
D 4 5 S h d gar lO a uz, I a e er- .

prohiY>idas de apresentar as -, en oras o nardo fhlert e Augusta Sieferf cemos
se á concurrencia publica Apostolado e outras se- Ehlert, lavradores, naturaes de
como lambem só lhes será nhoras. Blumenau, do�ici!iados e resi- adegacia de Policia Viajantes

paiz. permitido o pagaménto de Às 5 h. da tarde,

Encero,
d�ntes neste dIstrito no lugar de Jaragllá. t d Ad ã RIO da Luz. De regresso da capitalDe accordo com o que Impostos e taxas a quees- ramen o � oraç o.

. . lara u·á, 27-3-39. 8· ddispõe o citado decrdo,as tejam sujeitas, uma vez Sexta:Felr!l Santa: (mclo g

eglslu e arm·as
do Estado, onde fora a

fie'has necessarias para fa. que aprâsentem o certifi das cenmomas, 8 h. pra- J EDITAL N.895 . oasseio, passou por esta
4- I

.

t
-

cado de regl'stro l'nduft4-rl'al, tica. De tarde ás 3,30 Via 'I
Artur Homburg e Herta Lem- cidade, tando,' em compa· Jayme Bishopzer·se.a reglS roo serao In

S ke nhh do snr. Albazir Pen-fornecidas pelas Collectori· no Departamento Nacional acra.
.. Ele solteiro, lavrador, com Termina no dia 18 Ado d d

De retorno a Tres Bar-
as Federaes, no interior. da Industria "Comercio. Sabbado de AleluIa: 101-1 deza�ove anos de idade, brasi- corrente o pA'aso para O· teado, nos ii o o prazer ras, tivemos occasião de
O prazo para entrega -x- cio das cerimonias, ás 7 h. leiro, natural de Blumenau, do- registo e comercio de ar- de sua visita, o sr. Heitor abraçar, na gare da S. P.
--------------------- Domingo da Resurreição: m.iciliado e resi�en�e.. neste dis-

mas. Dessa data em dian Ferreira, alto funccionario R. O., o nosso amigo 'ir.
As '8 h 1 Missa 10 h I

tnto no. lugar Rlbenao dos

Ma.
-

te serão consideradas clan- da Viação Paraná· Santa JIlY·me Bishop, digno dire·.' .. . .

cucos, fIlho de Albdto Hom- C th
.

MIssa solemne. burg e de Alma Zils Hornburg; destinas e sujdtas a a- a arma. etor da 50uthern Brasil
lavradores, naturaes de Blume- preensão todas as .armas Lumber Comp., que viajara

ESP'ORTES nau, d�mi�iliados e. res�de�t_es de cuja existencia não se pelo litoral em inlpecçãod�!tert�����.no lugar Rlbeuao tenha conhecimento, fOU Pharmacia Plantão aos serviços da companhia
Ela, solteira, domestica, com que não es!ejam devida- Amanhã, dia 2, estará de que muito dignamente di

I dezoito anos de idade, brasilei- mente registadas. As ta· plantão á Pharm. Aurora. rige.
ra, natural deste distrito, domi-

xas á serem cobradas, _

Teve lugar domingo ciliada e re�id��te neste dit�ito decorrl.·do esse praso, te.'. no lugar Rlbeuao da Luz, �fllha
ultimo, em RetorCida, um de Frederieo lemke, natural de rio um a ressimo d. 30'/.
interessante embate en - Blumenau e de Frieda Lemke, ......=......__=-_.......__

tre os quadros do Oua- lavradora, natural deste distri

raDy, de Jaraguá, e Es-' to, d0l!lic!liados e res�de':lt:s
t II 'd II 1 lid I neste dlstnto no lugar Rlbeuao
re a, aque a Gca a- da Luz.
de, sabinde vencedor o Jaraguá, 28-3-39.
eegundo pela contalem E para que chegue ao conhe
de 4 a 2. cimento de todos passei o pre·

sente edital que será publicado
pela imprensa e em artorio on

de será afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de impedi·

mentos IIcuse-os para fins legaes.
Artur Mueller

Escrivão Distrital e Oficial do
Registro Civil.

Após largo tempo de
afastamento das lides es·

portivas, reinicia o glo
rioso Aymoré S. C., uma
nova ffh:le de .progresso
e febril atividade es,=,or·
Uva: Por certo dOfavan.

Approveitem antes de finalizar os 30 dias te, este grande .club pro.
de bons preços. seguirá h(ionrando a sua

"__=;;;;;;;;ii;__=====__=__========" tAo nova mas significa
tiva tradição, aumentan.
do briosamente as con·
tas do seu Jnterminavel
rosario de vitori�s. ti
com grande prazer, que
hoje inserimos esta no
ta, porquanto. o A7moré
já é imprescendivel no
nosso meio, tanto espor
tivo como social, assim
como um dos p"incipais
baluartes, na campanha
da nacioualizaçAo.
Amanhä, .

setã reaUsa
do um match-treino en
tre os 1. e 2.os quadros
do Aymoré e do AlUan·
ça FI- C. Para este JOIo
a direção tecnioa do Ay
moré convoca todos seus
amadores, para compa -

:
recerem ás 14 horas, no 1Beu campo, afim de se
rem escalados os teams. I

Chama-se a attenção dos
snrs. Fabricante�, em ge·
ral, para o que trata o

. Decreto n. 281 de 18· de
fevereiro de 1938, que o

briga o registro de todas
as firmas e emprezas in·
dustriaes existentes no

Será em Florianopolis o ultimo jogo

Agente Postal-
Anniversarios Telegraphico

Faz annos hoje a se. Assumiu sabbado o caro

nhoriía Nair Vieira, alumna go de Agente 'Posta! Te'

do Curso Complementar legraphico desta cidade, o

do Grupo Abdon Baptista telegraphi�ta snr. Albe�t�
e filha do sm. Marciel Vi - Dutra, ultlma�ente deslg
eira de' Bananal. nado pela chefia no Estado.

Fazemos votos para que

Completou mais um a I s�ja longa e cheia de feH

niversario
.

no dia 30 de Cidades a pres,ença, do sr.

março, o sr. Renato Sans, Dutra ent;'e nos. a testa

digno Secre.ta.rio da Pre-

-I
da. Agencl� Postal· !elegra

...feItura Mumclpal. phlClJ, cUJos servlçoAs d.e
facto carecem de boa dl-

Nupcias recção, afim de preenche·
rem as finalidades mais
preeis'as.Ajustou nupeias com a

gentil senhorita Irêne En
ke, filha do sm. Germano
Enke. negociante, o snr.

Emilio Bahr, residente em

S. Francisco.

Delegado de H i
giene

Foi nomeado paI's e·

xercer () cargo de De
legado de Hygiene Ku'
nicipal, o sr. dr. Renato
Camara, medicn·chefe do
Hospital Sio Jos�.

Attenção
Na Loja de Calçados

de

FrsdBrico Vierheller .

que nesta cidade apresenta o maior �toçk de

Cal�ados de tE>dos
os typos

obtem'se de

10 de março á 10 de abril

Abatimonto do 10 %

S. C. Es�rella

Sport Club Estrella
Dia 15 de Abril

Grande Baile Social
no Salão Rau, com o concurso de boa musica.

N. B. Avisa-w ·aos srs. socios que !:ervirá
de ingresso o talão' recibo do mez de março.

A DIRECTORIA.

Dr. Gôdofredo Guilherme Lutz Luce
MEDICO

Consultas �8S 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas
eUojca geral, cirurgia e pàrtos.

Tratamento antirabico pela vaccina e o soro
snUrabico do Instituto r:-toheiros de Silo Paulo, Que
pe:."mitte 80S feridc-s por 8nima8s atacados de hy.
drophobia - raiva - ficarem no municipio.

AUende chamados a qualquer bcora.
Telephone N· 44

Rua Presidente EpitaciCl Pessoa B/n.

-x-

S. C. Aymora

o SABÃO

CineOdeon
DOMINGO

Em duas formidaveis funções, ás 3,3(; horas da
tarde e 8.30 horas da noite

DOMINGO :- 2 de Abril

1. NORTE DE MINAS (nacional). 2. Quel'O ser

Actriz (desenho). 3. Aotualidade (Movietone da
Fox). 4. O grande eespectacular film da Cine Allianz

Chega, já é demais
A maior fabricB fie gargalhadas, com Fried Czope,
Hans Hol e - ? Um é bom, d'Jis é melhor e tréi
é demais, por este motivo deixamos de mencio
Dar o terceiro, o quol podereis apreciar domingo.

Como presente de paschaß a empreza orrerecer
para o segund!) dia. de restas o monumental film

cO Prisioneiro da Ilha dos Tubarões»

Crimes contra economia popular'
A ddegacia irá exercer rigorosa fiscaHsação

contra os infratores do decreto-lei n. 869, de
18 de novembro de 1938, que define os crimes
contra a economia popular, apurando a respon
sabilidade delituosa dos açambarcadores, dirigen�
tes de sociedades bancárias, de capitaIisação, de
peculios ou financiadores, usurarios, defraudado·
res de pezos e medidas, transgressores de tabe
las oficiaes de preços, etc

Todos os lesados deverão levar suas quei
yas a delegacia.

Jaraguá, 28 março 1939
Paulino Nàtal Bonin, Delegado de policia

Virgem Especialidade
s�9ÃO Y'ROc�,. -. ...,

Es?EttAlIDAOE
de·WETZEL & CIAe - JOINVILLE

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

(Marca registrada)
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