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Ia Uma· eOß ereneia do Dr.. Edmundo LDI.
na Assoeiaoão Chrislã de loços.

nho quasi didectíco, pois da por que foi dita - a palavra de Edmundo ondas mareoníanas do quelle velho educanda· do co-estadoano iIIust... ,

falava á uma assembléa a justeza, os prindpios Luz! . radio, quando recordava rio, marcou mais um que é, no grande eent...
�e moços, os ideaes ho- de solidariedade, cas po- Não ouvimo-la daqui. num recuo de quasi triumpho da sua vida do Rio, a maior cere-

�

Je c�nsa�rados do pan- derosas forças latentes' Sentimo-Ia. porém. Sen- trinta annos, a sua me- de legitimo pensador. bração, o mais perfeito
amencan!smo A pala- do Continente, que se timo-Ia como é possivel ninice no Collegio Mm, Foi de certo muito representante ,da terra
vra do Jllus�re co-esta- resumem nestas duas pa- á nossa admiração, victo· tar. Nessa noite Edmun· grato a todos os catha- catharinense - linda,
doano, ouvida com o lavras-syrnbolos : Pan- riosa e nossa, tal como do Luz, fallando aos rinenses, através da dis- culta, nobre, rica de tra
�espeito a que faz jüs, America! (,Quem senão esta semana, atravês das seus collegas vivos da- tancia, ouvir. a palavra díções e de heroismos.
insinuante, arrebatadora,' ,

I. profunda resumio o his
torico da data, a sua
base de direito, o seu

prestigio puramente a

mericano, para uma as

semblea de moços como
se estivesse sendo ouvi·
da por doutos espíritos,
cultores da forma rara

·1' e do direito. A mingua
Dr Edm do L do e�paç? não nos deí-

.

.

� uz
f xa msenr nesta nota,

Na Asscciacão Chris- I na integra, a notável
ti de Moços, no Rio, conferencia. E trechos
em data =. 14 do. cor· de ouro, embora, dessa Collocação da cumieira da secção de Feculariareute, o brilhante intel- formosa documentação

.
.

Iectual e p.clitico catha- sobre o

pan:am�rícanis..
No dia 22 �o corren- amigos, autoridades,

re-/
ram d�s tarefas dia.ri�5, brinde� todos accó�des co desenvolvimento ii

nnense, or. Edmundo mo não poderiam -ser te, teve logar as quatro presentantes do com- dos alicerces á curmeira em salientar a orgamsa- formulados pelo nosso
da. Luz Pinto, apresen- escolhidos e aqui postos e meia horas da 'tarje, mercio e da imprensa. da magestosa constru- çâo da nova fírma, as director, e nos congratu
tad� pelo �r. Aguinaldo porque todos são de e- a collocação da eumiel- Pudemos notar alem dos ção, E terminando sa- opportunidades que a- íamos com ° Munid
Costa, presidente daquele levado quilate e a es- ra da secção de fecula- organisadores da grande lientou que «deixareis brirá em futuro próximo, pio por mais essa rea

I� Associação, pronun- colha, assim.: seria diffi· ria do grande estabele- fírma ._ srs, Rod. Hufe- então este local, qual ao nosso munlcipio. Jisação da importante'
erou u�.a. substanciosa eil se�ão impossível. cimento industri�1 [ara- nuessler, t<einold<!. Rau, c:ampo de batalha, onde �eitera�os ...

hoje, com firma que tão. alto e fiG"'
e magnifica conferencia MUIto bem andou a guaense c Indústrias Reu- H, Jordan & CIS. e tivestes por armas o muita sabsfaçao, aos or- bem attesta o' trabalho
e� que. mais uma vez Associação Christi de nidas Jaraguã 5, A,' Conrado Moeller e sras, martelo, a pá, a colher, ganisadores das <Indus- dinarníco, daquelles que
eVldenclsnd<: a �ua vas- Moços. Que outra pa- Somos daquelles q�e Reinoldo Rau e Rod. a picareta � por inimi- trias Reunidas Jaraguá de facto se interessam
ta cultura, historiou com lavra encontraria ella pa- acompanham com muita Huíenuessler - o dr. go a matéria que, agora S. A.'», os votos de fran- por Jaraguá.
e1areza e brilho, dando ra dizer aos seus asso, satisfação e orgulho mes- Arno Hoeschl, Juiz de vencida, tornastes molda- •

�s suas palavras um cu- ciados - da form? lin- �10, o. desenvolvime�to Direito da Comarca,Ous- vel. segun�o o plano O mês de
.
maio. o �indo e suggestiv? mt.

----------.--------- indústrial e commercial favo Thomsen, actual ge· que ßte destinastes. Pros: de maio deu es-e anno para ensaiar pn-Teleg ramma • Circu lãr do do nosso meio, conscios rente do Banco Agrico�' seguireis na vossa cru- 'Iítica . vae reunir no Rio todos os Interventöres
Sr. Ministro da Justiça aos Intervento- do nosso papel e cheios la e Commercial, Frede- zada pacifica e '. cons- Na brancura purissima e suave tias suas

res Federa es de confiança nos dia�, rico Moellet, industr,ial, tructiva, em busca de manhãs vão ser tratados ne�ocios, ajuizadas taxa-
o 0. titular da

.
pasta da n' 1202 de 8 de Abril que o' futuro reserva á Affonso May, Mario Ta- �ovos feitos, conscien- ções, pesadas pos�ibilidades, !o�ças. iniciativas de

)US�I.ça, �.�. l�l:tude de COl'rente, podArá V. Exa. nossa terra. Assim, esti- v�r�s, tabeUião de nota.s, tes de que o !rabalho, cada ul!'a das lum.�ades brasdelr�s: Segundo te
...,irlaS cO.J,1uL�·. que tem tomar providencias de vemos presentes ao ado EUriCO BIosfeld LUIZ o esfcnço maxImo: de legraphlcamente divulgou' o mmlstro da justiC}arecebido,

_ r�8si,on aliEi ln' (H�dem ,;admlni�tra.tiva e nos congratulamos Sant'Anna func�ionario cada um de vôs repre.- no €8S0 das tributaC'ões absurdas decretadas
. tervefitm'�'t\ em ttHio,& ÜS bem a@lnm cootmuaf a • .'. • • • • ._.

�
•

Estadog. tl. seguinte te-. expedir Decretos. leis, C?I? os orgamsadores. ejbanCano,
Frederico VIer- sentam .elementos Indls· n� Para�yba - a.s novas lel� federaes postas em

Jegramlltw '(;�rt�.,ul�� :
. ß�gde. porém, que nllo dirigentes. �.a grande flr.. heller, Waldemar I?ou·'.1 p�nsavels do en�rande' vigor Virão $uppnr lacunas, alcançando·se desd,

-Cmnm�n!co ,G. V.Et�. versem sübre materta, ma, fador Importailte do brawa, l1ans Schremer; cimento do Brasil, nos· logo, pelo. eSp'lFIto d� orde,!D e controle que es-

�:: f�;n.���;�;.'jl:, ;:ãO�,est! prevl�ta ��l..�r{,t. 32 do_ progresso loeal!. qU�l se- Vi tQf .. Deeke e o nos.�o sa, p.atria�· q.ue· como re: !a1?elecem, mUI�? mals_ do
_

,ique at� agora_ foi ai-
-

_

g. ' ... D.,. i'ef�fld't.l Qf.>- •.•d. . accenfua apezar de fiidb dor, Honorato To. compensa natural a ca- ·cançado. ..

t&m�nto AdmuustratIvo, �,
.

,
,. .. ,.. '"

.

• . • .'

C!i"eado palo D0creto'lei .' .
n um surto cada vez melm. da um de vôs rese�va o A regulansação da A:1mlmstração Put.llcsl.

} ,Devido ao mUito mais promissor, mais Na secção de feeula· premio de viverdes a vi· consequencia imperiosa das- novas directrizes dIt

D
'. trabalho com o preJ?8' digno de re�istro, onde ria estava armada a me- da feliz e invejavel de Estado Novo, det�rmínou decerto esse conclav.

,

' m caso vIrgem '0 do numero.""pecl�� .

o faclor, humano dese�" S3 eil! for"1a de .T,

on'l�omens livres, em terra mUI'to opportuno ,para .enten�imentos e reajus�do n�sso �O. annl volve e'o factor machl' de fOI servIdo aos con- Itvrê. J mentps sob a umc:a onentaçao do Chefe' NaclQ,-

A· v�rsarlot deixamos, de· Ina impulsiona com pre' vidados um churrasco Foram feitos outros nal. para que se positive o Plano Quinquenal"
na m'erlca Circular na

.
proxlma cisão todas as iniciati� regado a chops e lico·

I,.
admiravel restauração das nossas energias civic.

s�man� . ASSim, a 10 vaso res de exclusivo fabrico Para a Associa- e economicas.
.

I aaa forml de IIVerl. ,. de maIo �n�rante, da- As c: Industrial Reu- da firma·
.

- B -I· d Maio vem ahi. O suave mês de m�io. Ora"
lolília f:mos a�dlçao de a�� nidas Jaraguá S. Ä.I fal. Usou da palavra o sr.' çao raSM eira e

ças que' se desfolham no ar azul dos dias cu,-'"
O presidente da Ba", DlversarlO. O apOio tâvam a esse plano de Conrado MoeUer, em f Imprensa tos dew.ais para tanta cousa que i necessari.

livi� Coronel Oermano que estamos !encon- surto economico, indus nome das cIndustriasl O
.. orientar, coordenar, delelminar no sentido, de

Busch" depois de uma, trando �a par�e do trialisando produdos, a' Rt:uriidas:»<, que conside� mlmst��. da Paze�- harmonizar de uma vez as necessidades e 81
luctt!! pólitica violenta, c<?mmerclo, dos mdus� brindo novos rumos á rando a importancia pa,

d! fransmltbu ao Tri· realidades do novo Brasil.
,

amparado pelo ex�rcito trr.ses e de al��ns a· prosperidade municipal, f2 Jarag:uá do a�to que b�nal de Cont�s,. a c6-
•dissolveu o Congresso, ml�os, tem SL� um cooperando de uma for" se realizava, fnzou o' pia do. Decreto lei de 6

- 1öd' Mtranformando a BoJivia est��ulo p .na nos ma Iisongeira e honrosa papel dos operarios aos
de abnl co�rente, q�e a· -

.' e a I o
em paiz tnfaHtario. GU<lldarem?s essa pro· para o alevantamento do quaes agradeceu o zêlo, bre o. credito especl�1 de
Apôs a dissolução do va de confiança e de parque industrial catha- a dedicação, a rapidez 2.000000$000 para pa- As commemorações do Dia

Congresso o Coronel. amparo, como o me� rinense. com que se delincumbi- ga�ento da 3: � 4. preb' do Trabalho&ermano B�sch- dirigia l�or pen�or de nossa A festa de sabbado' , ta,çao ,

do auxlho conce-
.... _ •• .

um manifesto á nação Vida de Imprensa. levou ao lindo localon- OE. af dl�o a ABI p�ra con�· J'!,stão sendo prepara- auto.rldades assistirão _.
explicando as razões que de se acham construidos

xerci O eil:' trução.do predlo d�b· das �ommemorar.ões e�· de�flle das maS!!8S' o�-
o levavam a semelhantf; DESFALQUE NA os estabelecimentos das lace do Com- nado a sua luxuosa sede. cepclonaes, em todo parz1 ranas.

.

medida e declarando ha�' AGENCIA POSTAL DE c:lndustrias Reunid�s», mUDlsmo DO
a da�a de 1. de M�,o..:

.

ver implantado um re· SANTOS
um grande numero de

O CONSELHO Diversas �0f!lmlssoes Glorificando a me-

gímffl não de 'democra' O general Oaspar Du" DIA toram consb tUidas no mona de Floriano
eia :mascarad::1, mas de no�n::ro�: �:! a��tfaerJ� Prorocado O tra resolvendo o inquerito Na al;mentaçäo do tu. patrioti�o emeenho. de.

. P�ixoto
.

verdadeira democracia ser preso o thesoureíro policial militAr de quê foi berculoBo, o que deve dar malo.r brilhantismo, Am�llha, na Capital
Espt�ramos outras no- da Agemcia Postal e Te- Reelsfro de B���i�r:a��e?efO���\!fr� preocupar é a qualidade aos festeJOs. do p�uz, as associaçõea

ticias sobre o novo gol·· legrapbica de Sa�tos. armas e a que respondeu
.

o ma-
dos aUmentos e näo a Na Capital da Rppu- civis incorporadas 4.

J'C de estado boliviano, .Jl)sé de Mello, autor �de jor de pritneira classe Jo qU1:tf:�1:�iO absurdo da bt licbalht�rát udma parada c!asses armadt�s, .festeja·
afim de melhor ari,en- �a.�c1:B��lqlu2eo, ncßon!�)8P.or. Dte accord4o codm loSDde, sué Jus.tiniano Freire, au' 8uperalimenta�llo, subs- r� a. IS � e propor- mo

.

o cen enano di
ta I t cre O n '" o tor 'do livro «As classes Y

,.. d t n t d drmos os nossos' elo- O preso foi l'emettido '. , '"
. tituiu·se o da aUmenta· �oes me I as. asclmen o o gran.

res 0flfi'l (I Rio de Janeiro. corrente mez) �alxado armadas em face do com· çAo. sadia e bem gorda: O �resjdente Getulio brasileiro que foi o Ma-• !:"

1 d I t munismo», deu o seguinte L f 1pe o exmo. r. n erven- despacho: «Resolvo. deter- eçumes, futas. eitel Vargas, ministros e altas rechai de Ferro.

e.
�

od
I tor Federal no Estado, minar o archivamento des manteiga, ereme de leite. Em quasi todas a.

Ine eOn foi prorogado por 90 te inquerito e recommen·
e ovo1' ,

.

. emissoras oradores esco-
dias, a con�ar daqueHa dar expressa ;pr::>hibição

2. 4, 1939.. S.P.E.S. Restrlß�indO dlreitO·llhidOS pelo governo re-
data o regIstro de ar- de eur�o de8s� livro nos para evitar «exc.sso de alizarão palestras b'

quartelS, repartIções e es F Ih do P .• . . _

so re
. DOMINGO - 30 de Abril -- DOMINGO mas de fogo. t�beleciméntos militarei do O a ovo zelo os actos dlgmflcantel
Em duas formidaveii funções, ás 3,31) horas da

A
.

Ministerio, - procedendo se
.,

.

. Que completam a vida
tarde e 8,30 horas da noite. Comarca li apprehenslo 6( incinera· Tran8c�rreu a 25 do RIO. - Esta sendo. a' do ínclito soldado con-

ção dos exemplan's que corrente o terceiro an· gora commeut3do peja Im- SOII'd ddR bl'. Rb·
'-.

er'"
.

d F Ih ;'
.

t a ar a epu Ica
O. grande film o assombro da cinematographla ��e emos com prazer nalles forem eneontrados .• mv ..arI') e fi « o a pT�n_,a carIOca, '? .

ret:en e . .

• _.'
!

. , .; , ! a vunta d cA Comarca", do Povo», seman8rfoqu� �VISO do sr Ministro da
.

e fIlm CU)0 titulo por SI Ja faz o reclame, pOlS e orgão que se destina a COMBATE AIMALRIA o dr. Braz Limongi o O· Fazenda . .o.'ecommendando O Presidente da Re ..

n{/.onl"ameum
defeS8 dos. intere8�e8 restes Munhoz dirigem aos senhor�s. ag.

entes f�s' publica vis.itarágeraes dos � municiploS Rio. - A directoria em Porto Uniäo.
.

caes, que lImitassem a fis' .

São Paulo
de. Indayal, T�mb6 e Ro- da Assistencia Publica O numero de anniver· caliz�ção das escriptas com, S d' f _

deio. .
distribuiu um credito de sarfo de a cFolha do Po- merClI;JeS ao perlodo pos' ,

egull o. In ormaçoes,

r.ubma ""no cA Comarca,. obedece 2.865 contos por autori· vo,. traz variada :oolla· terior ao decreto 'de mar- o sr. Getuho Vargas vi-

� � • ' • a oriantaçl1o do sr. SÄl- saçäo do chefe do;gover. boraçäo e noticiarlo de· ço ultimo, que autoriza a sitará São Paulo na pri-
. vio Burlgo, funcciona' no, para çombater 8 ma· senvolvldo. Com 8S nos· devassa em caso 'de duvi' meira quinzena do mez

SENSÁCIONAi.. rio lederal de Indayai. laria n08 Estados qo!Cea- sas f611cftaçtles, manda- das- de maio Por 'ã.

Nossas felicitações cA rá, Sergipe, Pernambuco,

I'
mos ao denodado c01lega As reclamações envia' d

. 't' P .odccatsl O

.
=.==;:;;;,== , " ,.... . Comarca,., com 08 me· Babia, S. PSUlo, Rio 08 vot08 de franco sue- d?s por 'Varias firmas fo' a VISI � o resl en e da

MUITq 8REV�:. hK�mgs�ark' _
Jesus Cnsto lhores votOIl de longa Oande do Sul, te Minas, eeS80 na oo.a etapa que ram anendidas peJo MiDi.· Repubhca inaugurará im-

O �et. dos Rett e outros films Im ortantes. vida. Gerael. encetou.' troo portantes melhoram nto ..

In�u8tria8 .

ßeuni�aB Jaraguá S/!
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CORREIO DO POVO - Jaraguá do �ult 29 de Abril de 1939

Retificação Orçamentaria
Exerclcio de 1939

Receita
Previsão anterior (Decreto-lei n.51
de 14--2-39)

Deereto.Ieí n. 53 de 24 3·39
Aumento na receita prevista do cor
reate exercicio, pro.veniente do sal
do em Caixa verificado no exerci
cio findo
-

Rectificação Orçamentaria
Exercicio de 1939

Receita
PrevIsão anterior (Decreto-lei n. 53
de 24-3-39)

Deorete-let n. 54 de 31·3-39
Aumento na receita prevista do cor

reate exercício, proveniente do sal
do em Caixa verificado no exerci.
cio findo

'

Despesa,
Previsllo anterior (Decreto-lei fi 53
de 24-3-39)

Decreto·lei n. 54 de 31- 339
Credito suplementar, por conta do
saldo verificado no exercicio pas·
.�do e destinRdo como refor�o 41!
dota,ões O,rçamentaria8 abaixo:

Verbas:
D. 2 - § 4 2:000$000
D. 3 - § 2 (n. 11 do ane-

xó n. 1 - Distrito de Hansa 23:000Sooo

Prefeitura'MDnicipal de laraguá
mentar da quantia de 25:009$000 (Vjnte e cinco Requerimentos despachad'os .

contos de reisJ como reforço äs dotações orça- Dia 10 1599 _ Mario Tavares da CUßha Melloa• Rseql'muer VIS-mentarias abaixo: . . d sua cas·
.

Verbas: n. 2 - § 4 2:000,000 1691- Thomaz H. Green- toria da instalação santtarta e
istoria instal2.ção sa-

n. -4 - § 2 (N. 11 do .

field e s. mulher " Requer 1601 - Max Fiedler � Reguer v
.

anexo n. 1 - Distrito de Hansa' 23:000$000 vistoria do lançamento do nitaria.. Sim.
Ir Requer licença pa-

imposto sobre o seu terre- 1.610 - Bertoldo Ka,!'lpy-e -:- 'a em sua casa á25:000'000
no dto em Hansa, a con- ra construir uma instalaçao sanitart

Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de mar- C requer
eo de 1939, tar de 1938 - Indeferido, rua Pres. E. Pessoa orno

f R' quen licenca paraY dê acordo com o Derreto- 1.611 - Teela Uhlendor - e .

(&a LEONIDAS C.
-

HERBSTER lei n. 35 de 1. 5. 38. abertura de- um�botequim. ' Como requer.
Renate Sans D' 28
Alf d 1592 . Guilherme Schoe- r

_

Ia
R' uer H6:ença pa're o Moser.

nau Requer licença para 1.609 - Willy Sonnenhohl ---:- eq
frente ao seu

desmanchar uma sua casa. ro concertar uma cerca de saraíos em
ãoComo requer. terreno. Sim, de acordo �om a Iníormaç .

1593 - Dietrich Oeties - Ola 31
. uerem vis'

Requer licença para esta- 1.602 - José Koch e HerdeIros • Resi sita á rua _

belecer se com uma fabri toria e alvará de "Habite'�elt para uma ca

ca de tamancos. á estrada Angelo Piazera. Sim.
d . o quer vistoria

Izabél - Indeferido, de a' 1.612 - Edouard A. P. Renau �,e. ,

cordo com o art. 9 do De- e alvará de "Habite se> para sua. casa: �Im. �r licençaereto lei federal n. 341 de 1.614. � Bento. Marcos_ da SI!va .

equ.
casa á

11 3. 38. O requerente de para construir uma ínstalação sariitaría em �ua
ve ser notificado deste des ...rua Preso E. Pessoa. Como requer. .. da
pacho e vir imediatamente 1.915 - Vva. Augusta Ballock : R�quer vistoria
normalizar sua situação na instalação sanit aria e alvará de cHablte·selt para sua

Delegacia de Policia desta casa - Sim.
'

.

cidade.
.

Mes de Abril .. Ola 6

.
Dia 13. 1.605 - Sociedade Atiradores Rio Novo - �eque'

1589 - Rndolfo Gruetz- rem baixa cio imposto sobre Patente) de bebIdas e

macher· Requer licença fumo. Indeferido. Pague o 1. semestre do cbrrente

para construir um maoso- anu e volte querendo. ,;
.

leo na sepultura de seu fi 1.618' Leopoldo Mahnke . Requer b�Ixa .dos
Decreto Lei n, 56 lho Wolfgang . Como re- impostos sobre a fabrica de banha e salchlchana. -

Sobre retardamento de ínven- quer. I Como requer.
tarío. 1590 .. Vva. Paula Sacht, Dia 6 ..,.

O Tenente Leonídas Cabral Herbster, Pre- Hass - Requer licença pa - 'I 1.619· Alberto Bauer. Req�er vistoria da lOS'

feito Municipal de Jaraguá. no uso das atribui- ra construir um maosoleo

1
tallação satitaria e alvará de -Habite-se> para sua ca-

oõe8 que lhe são conferidas por leí (I de acordo na sepultura de seu fale sa. Sim.'
.

com a sutorfsaçã« contida no art. 3 do Decreto,· cido marido Eugenio Hass. 1.603 - Leopoldo Orubba : Requer licença para
lei n. 218 de 14 -1-39; Como requer. construir uma casa de morada, em o terreno de Ber-

Decreta: Dia 17 nardo Grubba nos fundos da Rua Preso E. Pessoa.
Art. 1 - O Imposto Predial, sobre os imo- 1591. Artur Mueller Como requer,' a titulo preeario. O sr. sub fiscal para

2.5:000$000 veís que não tenham sido -fuventaríados e parti, Requer licença para cons' dar o respetivo alinhamento e nivelamento.
·436:393iöoo lhados dentro de noventa dlas contados de aber, truir uma garage de ma

' Dia 13
ture da sucessão serä, na ocasíãe da arrecada- deira para automovel em 1.616 . Eduardo Kellermann. Requer seja tornado
Çao acreseida de 30%.

.
seu terreno à Rua dr. Pa. sem efeito os lançamentos da alteração do imposto

§ 1 - O acrescimo se aplicará, pelo menos, Franken . Como requer. predial sobre SEUS dois predios, antiga casa de nogo'
em relaçllo ao imposto de um ano e �igorará en· Dia 23 Cio e da

-

Fabrica. Indeferido. O requerente para ter

quanto nllo for realizada a partilba.
-

1606 . Rudolfo Schulz . direito a que pede, cumpra o determinado' no parag.
§ 2 - Provar·se-á a realisaçAo da partilha Requer licença palã abrir UNICO do art. 11 do decreto·lei ,no 40 de 21.XII.88.

pela apresentação ao Tezourelro Municipal do uma Loja de Calçados á 1.617 ' Tecla Uhlend orf . Requer alvará de Habi
respectivo f.ormal devidllmeDte transcrito no re- iua dr. Abdon Baptista - te;se para o salão á Rua Preso E. Pessoa Corno requer.
"gistro publico GOmpetente. Como requer, paga a li Dia 14

Art. 2 - Fica salvo ao interessado fazer, em ('ença devida. 1.6.22 . Rudolfo Franke - Requer licença para es·

represeDtaolio ao Prefeito Municipal, que subme- Dia 24 tabelecer.se com 11ma oficina de alfaiataria á estrada
terá h apreciaçãO do Departamento de Adminis 1604 - Otto Wagner - Jaraguà . Como requer.
tracão Municipal, a prova de que não lhe cllbe Requer alvará Qe &Habite' 1.623 ' Maria Bechara . Requer licença para
culpa do retardamento do processo, càso em que se- para uma parte de sua construir um maosoiéo na sepultura de seu irmão
poderá ser.lhe resUtuida a importancia acrescida casa Como requer. Nasslm -, Cc...mo requer.
ao imposto ou taxa. 16013 . Vva. Inez Gruen 1.624 . Aginaldo José de Souza - ReqUEr alva"

�
Art. 3 - Este decreto-lei entrará imediata. waldt - Requer licença pa I á de «Habite'se» para a casa de Nestor Luz, sita á

mente em vigor e aplica se digo aplicá" se' li iam' ra construir uma instalação rua dr. Abdon Batista. Como requer.
bem aos casos pendentes. sanitaria completa em sua

D' 18Art. .. - Revogam.se as disposioões em con- casa sita a avenida Getu ,.

Ja
.. ,

trario. Ho Vargas _ Como requer.
1 ?20 . Jese Bmder . Rc:qu�r VIstOria e alvara de

Prefeitura Municipal de Jaraguá," d� abril Dia 25 »Hablte·se» para sua cas@ sIta a rua Preso E. Pessoa.
de 1939. . 1600 - Bernardo Meyer CODlO requer..

.

aa.) LEONIDAS C. HERBSTER. & Cia. - Reque.. licença 1621,' Dr. Oodofredo Gutlher�e Lutz Luce . Re'
Renato Sans para pintar seu predio, ex- quer baixa do lançamtnto do Imposto �/ Casa !1e
Alfredo Moser. ternamente. Como requer Saune Como requer,. �e acordo C?�. a mformaçao

1607 _ Adolfo Emmen do dr. Delegacia de Higiene do Mumclplü.
doerfer - Requer licença p.
fazer umas �eparações ex
ternas em seu predio á
rua CeI. Procopio Gomes.
Como requer.

Dia 27
1550 . Fabrica de iMa

deiras Compensadas «Jara·
guá,. - Requer cancelampn·
to do lançamento do iW.
posto de reno'Vação do im·
posto de licença' Indefe·
rido, de accrdo com o pa
recer do D. A. M., datado
de 13. 3. 39.

410:000$000

Decreto-Lei n. 55
Despesa Abre credito especial.

Previsão anterior (Decreto-lei n. 51 O Tenente Leonldas Cabral Herbster, Prefeí-
de 14-2-39) 416:000$000 to Municipal de Iaragué, no uso :das ,atribuições

Decreto·lei n. 53 de 243 39 que lhe são conferidas por leí e de conformidade
Credito especial, destinado ao pa- com o Decreto Estadual n. 437, de 23-5-38;
gamento da contribuição. devida por Decreta:
este Municipio ao Departamento de Art. Unico - Fica aberto, por conta do sal-
A'dministraçQo Municipal e corres- do verificado no exercicio passado a credito es-

pendente 08 2 % sobre o excesso peeíal da quantia de 3:500$000 (Tres contos e quí-
da arrecadação do exercicio p, passado 1:393$000 bentos mil reis),' destínaéo a atender as despesas

411:393$000 decorrentes da execução dos serviços determtne
Prefeitura Municipal de Jaraguá, 24 de mar' dos pelo Decreto-Jet estadual n. 86 de 31-3-38.

ço de 1939.; Prefeitura MuniCipal de Jaraguà, 31 de mar-

aa) Leonidas C. Herbster ço de 1939.
Renato Sans aa) LEONIDAS C. HERBSTER
Alfredo 1\(oser. Renato Sans

AUrerto Moser.

1:393$000
4 t 1 :393$000

I

411 :398(000

411:393$000

25:000$000
.

436:393$000
31 de marPrefeitura Municipal de Jaraguà,

'o de 10.3'.
aa) Leonidas C. Herbster

Renato SaDs:
Alfredo Moser.

3:50OS000
439;893$000

!!"'
Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de ma!'ço

.de 1989. rial Urbano. uma vez que construa durante o e'l
xercio, fica sujeito ao Imposto PredIal Urbano,
do inteiro, se � construção finalizar ant�s doJven .oe o!'d�� do sr. Pre·
cimento do ImpoGto Territorial Urbano. fe!to MUDlClpal tf)rno pu-

Art. 2 - Os contribuintes novo� que venham blIco que. durante. o cor-Decreto-Lei n. 58 a ser lançados pagamento de licença de�ve1culos, �ente mez de AbrIl arre.
Torna extenBivo ao perimetro pagarão pela s.,guinte forms: cada·se n� Contadoria

sub urbano, desta cidAde, o im NO' primeiro trimestre Imposto inteirO' da PrefeItura Munic!-
posto predial. " segundo" 75"', p�l e. na da Intendencia

O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefei· "., 'DIstrItal d H
to Municipal de Jaraguá. no uso de suas atribui-

terceIro' .50'/. I
o ansß,�' o

" quarto" 25,/. mposto Predial - 1.
ções que lhe são. conferidas por lei;

. Art. 3 _ Os contribuintes do imposto 'de Semebtre.
.' . Decreta: . Industria e Profissão e Patente por venda de be-- NãO' sl!ttjl<1razen�o o pa-

b Art.d1 -t F.ldcadextenislvo tao Pdeirllmtltro SUbb I bidas. e fumo, só poderão obter baixa do meBmo. �amento no re!erl.do mez,
�r !in�, es a Cl a e, _o mp.os o pre a, .em su SOl quando requerido até o dia 31 de dezembro para !l�ar� O' contrIbumte su.
t!tUlção ao de. produçao agrlCola que fICará ex·

o 1. semestre e 30 de junho para o 20 JeIto â multe. de 20% 80�
tmtO' nO' referidO' perJm�tro. Art. 4 - Os impostos con8tal1te� das tabelas br� fi.mesma imposto nO'

§ 1 - � taxa do ln;tpostO é de 6,6 % sobre orçamentariae, serAO' arrecadados nas epoÜ8S se. prlme�ro mez, sendo en-
o valor locatIvo do prédIO.

. . guintes' JANEIRO, :mposto de Licenças _ MAR. tão: feIta ti cóbrança ju-§ 2 - Extende-s.e 80S demaIS ca�os o diS' ÇO, Industrias e Profissões (Patente por venda de diClalmente.

posto§ pelo DNecretO'.lel n. 40 de 2t1-1j2-..9t· á
bebidas e filmo) 1. semestre - ABRIL Imposto Secret8ri� 'u'a p_refel.t'ura3 - o corrente ano es e mpolil o

.

ser Predial, 1. semestre - MAIO, Taxa d� servi os
•

cobrado �8 mesma época d� �e produçao agrlcola. publicos _ JUNHO, Imposto Ttlrritorial Urbant; _ Municipal de tTaraguà,
Art. -

- Este �ecr�to lei entrará em vigo.r AGOSTO, Imposto sCjbre li produçäo A ricola e
1 de Abril de 1939.

n� _

data de @ua pubbc8çao, revogadas as· disPOSJ· Pastoril _ SETEMBRO, Industrias e P�ofiSBões Renato Sans.
çoes em !30ntrario.. . . (inclusive Patente por venda (ie bebidas e fUlliO)

Secretario Municipal.
Prefeitura MUDlClpal de Jaraguá, 5 de abril 2. semestre - OUTUBRO Imposto P d' 1 2de 1939 ' re la, . se,

. mestre.
aa) LEONIDAS C. HERBSTER. ,Art. 5 - A arrecadaçQ0 do imposto sobreRenato SansDecreto·Lei n· 54 Alfredo Moser.

Gado abatido �tc .. errá feita mensalmentf\.
Abre credito suplementar. Art. 6 - (Js Impostos e taxas que não tem

O Tenente Leonidas Cabral Herbstei', Prefei época lixada de a.rrecadação, serão l1obrados me-
to MuniCipal de Jaraguá, no U80 de 8U8S atribui- I)ecreto-lei N. 59 diante prévio aviso..
ÇÕ8S que lhe silo conferidas por lei e de confor- Determina medidas de Art. 7 - EAte decreto-lei entrará em vigar na
midade com OB dispostos no art. 5 do Decreto lei ordem adminIstrativas. data ds su� pubUeaçllo, revúgadas 88 dispOSições
11. 48 de 31--12-38 e autorislioao constante do O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Pre- em conlrarlO.

processo n. 1156/48 de 23-3-39 do D. A. M.; feito' Municipal de Jaraguá, no uso de suas atri, Prefeitura Municipal de Ja1'aguá, 1 de abril
- Decreta: bui öes que lhe são conferidas por lei; ,de

1939.
Art. Unico - Fica aberto. por conta do saldo Decretll: aa) LEÓNIDAS C. HERBSTER

verificado no exercicio passado, o credito suple. Art. 1 - O contribuinte do Imposto ,Territo' _ Renato Sans.

Retificação Orçamentaria
Exe:cicio de 1939

Receita
Previsão anterior {Decreto-lei n. 54
de 31-3-39

Decreto-lei n. 55 de 31-3- 39
Aumento na receita prevista para
o corrente exercicio, proveniente do
saldo em Caixa verificado no excar
cio findo

Despesa
Previsllo anterior (decreto.lel n. 54
de 31-3-39) .

Decreto·lei n. 55 de 31·3·39
Dredito especial, por conta do sal
do verificado do exercicjo pasr,ado,
• destinado a stender as despezas
dgcorrentes da execuçllo dos ser

viços determin.ados pelo decreto.lei
estadual 'no 86 de 31-3-:- 38

436:398$100

436:393$000

Decreto-Lei n. 57
Torna extensivo o Imposto de

Licença ao comercio volante.
O Ten�nte LeonidaB Cabral Herbster, Prefei

to Municipal de Jafaguá, no uso das atribuições
que ihe silo conferidas por lei;

Decreta:
Art..l - O Imposto de Licença, criado pelo

decreto·lei n. 44 de 29 de dezembro de 1938, fica
tambem extensivo aos que, não Isejam estabeleci·
dos neste Municipio, façam oomercio volante, Das

ruas, estradas, hoteis, casas particulares, etc.
Art. 2 - Este decreto·lei entrará imediata.

mente em vigor, revogadas as disposições em

contrario.
Prefeitura Municipal de jai'aguá, 5 de, abril

de 1939.
EDITAL

·i

1.625 Reinoldo Rau-Requf'r inscrição epagamento de
seu crédito - Inscreva se como Divida Passiva. pa
ra pagamento no 2. semestre pela verba n. 16,3:500$000 .

439:893$000
1.627 . Angelo Benetta _ Requer licença para ins

talar uma «Sorveteria Eletricaltem o seu "Café». Sim.
Pago a respetiva licença.

Dia 18.
Wolfgang Reichért ;- Pede seja doada á Socieda

de Lavoura Tres Rios do Norte a quantia de 700.$000
entregue a ele em 17.12.38. - Como requer.
Lavre-se a respectivaa portaria.

Jaraguá, 19 de abril de 1939.
Renato Sans Secretário . Municipal.

8) Leonidas C. Herbster.
Renato Sans
Alfredo Moser.

aa.) LEONIDAS C. HERBSTER
Renato Sans.
Alfredo Móser.

Decreto. Leai n. 53·

Abre credito especial.
O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefei

to Municipal de Jaragu,á, no U80 de suas atribui
ções que lhe silo conleridBs por lei e em !B,ce
do oficio .n. 536, de março do corrente ano, do
Departamento de AdministrBção Municipal,

Decreta:
Art. Unico - Fica aberto� por conta do saldo

do exercicio de 1938, o credito especial de Rs.
1.393$000 (Um conto tresentos noventa e tres mil
reis) destinado ao pagamento da contribuição de
vida por este Município ao Departamento da Ad
ministraç!o Municipal e correspondente ao 2 %

sobre o excesso da arrecadação do exercicio
proximo passado.

PrefeitUra Municipal de Jaraguá, 24 de mar

ço de 1939.
aa) Leonidôs C. Herbster.

Renato, Sans
Alfredo Moser.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 20 de Abri� de 1039

(Antigo Loporta)f.

í
"

'.
,

1

o Dr. João Baptista da Costal Fe-'sta
-

�.
,'" .

S- J '

f
HOTEl GLORIA

habil cicurgiio dentista de Pelotas, onde é muito conhecido
.., Ue... , ose, r- ..

.

e consideradodiz,:'
,/,

Attesto que, usando o .PEITORAL DE ANOICO., BaDSa-Bumboldf
-

.,,;.:���-���Io&:i-"'iiiii-:'=;������fabricado na conceituada Pharmacia Sequeira, fiquei radicalmente
curado de urna bronchite, após influeza, Convid d f'

.

O .PEITORAL DE. ANOICO. é um poderoso remedio
.

onVI amos a to os os caros reis e outros
para debelar constipa�ões e tosses rebeldes, provando

..
sempre amigos a tomarem parte na granáe Festa de S

resultados quando applícado, em pessoas de minha familía, J é I' .

di 3 d Abril Q'Pelotas - João Baptista da Oosta, cirurgião dentista. OS, 9�e rea Isar·se·a no Ia O e rI • ue

I Elperiencia pess031 de um pae, de 'aniília exemplar a auxiliem do melhor modo possível. S. José re-

O ORITO DA VEi{DADE compensará tudo duplamente e derramará suas
,

Ulmo. Sr. Eduardo C. Sequeira - Amigo e Sr. bençãos para os vosso� lates.
Sendo ea conhecedor por experiencias proprias, dos beneficos M it t beHeitos do poderoso PEITORAL DE ANGICO PELOTENSf, UI O gra a su screve se
declaro que o tenho empregado centra as tosses, constípaçõés A COMMISSÃO.
e defluxos e obtido os maiores resultados possiveis sem ser pre
ciso o menor resguardo. - Sou de vce" attento e obrigado -

Henrique de Moraes Patacão - Pelotas.
EXIGIR SEMPRE O BOM - PEITORALDE ANGICO

PELOTENSE.
Confirmo estes attestados. Dr. E. L. Ferreira de Araujo

(Filma reconhecida) .

Licença N. 511 de 26 de M,nço de 1906.

Deposito: Laboratorio Peitoral de Ingico Pelotense
Pelotas - Río Grande do Sul

VENDE-SE EM TOD" PARTE.

CLINICA CIRURGICA
do

DR. RENATÓ CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSI; , ID t r d F d M d" dcP •

L O mais majestoso edifício da Capital e o unico no Estado que possue Elevador e Tel.. emocen e rvre a ac. e e rema o arana, - onga pra- I todos os quartos. _ 12 confortaveis apartamentos luxuosamente mob., 80 quartos e 18 ba,!-�elro!J.tiea na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de
Diarias a partir de 14$000, inclusive banhos quentes.c-Amplas salas de amostraspara VIajantesBarmbeck (Hamburg), - Medico dos Hospitaes de Curitiba

IOPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS, Endereço Telegrafico OLORIA - Caixa Postal, 134 - Fone, 1320 - Praça 15 de Novembro

PARTOS � f_L_O_R_I_A_N_O�P_O_L�I_S I"""t S.3n_t_a-C_a-t_ar_in_a......__
Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratorio de Analises.

CONSULTAS NO HOSPITAL S. JOSE'.
Fala alemiio. ,ELIXIR DE MDaDEIRA

IIIIIprepdo com IUC_ em todlll
.. molestlaa proveDlentOi .. lfIIbIIII
• bpurezu do eanrul.

BANCO DO BRASIL
ASSINATURA ANUNAL DO

.

Dados do balanço de 3o.g.1938 «Suplom9nto om Hotogravura»Capital e reservas . . . . . . • 362.549:329$100 ILeiras deu. e emprl}stimos em c/correnle 3.628.982:316$200 DO «O ESTADO DE S. PAULO�
Depositos'. .

.
. . . .

• . 4.021.395:634$400
o Banco do Brasil, agencia de jcinville, está operando fran

camente em descontos dc Duplicatas de facturas, Letras de
cambio, Notas promissorias e Emprestimos em conta cor.
rente sob caução, a taxas modicas e? prazosrazoaveis. Faz em

prestimos á Aglicultores e lndustriaes aos prazos de 1,2 I: 5 annos

Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos:

cO Estado de S. Paulo> acceita pedi,
dos para assignaturas espeeiaes sö
mente do =Suplemento me.Rotogravura»
pell? preço de 12$000 por armo (24
numeras).
Preencha e envie o <coupon> abaixo,
acompanhado da importancia, em ehe'
que, carta valor declarado ou vale
postal.

I J<' Administração do cO ESTADO DE S. PAULO"
I rua BO,..a .vista 180 - São Paulo.

IA' $ O (h
A titulo de propagsnda e só

nnexo a importancia de 12 O O em c eque, carta para o interior do Brasil, envia-
com valor decl arado ou vale postal, para o registo de mos um exemplar do formída-

. 3'f. uma assignatura do cSuplemento em Rotogravura> do vel livro

"O Estado de S. Paulo". (1(0 OUIA DO EXITO»
NOME que ensina enriguecer pelo pre

paro e pelo trabalho.
ENDE R E ç O Escrever ao Ateneu Tecnico e

2'/., Comercial, Caixa Postal 1983 -.

i OIDA O E S. Paulo - Brasil. A maior ins-
tituição de ensino da America

1 ESTADO ,

..

_La_t_in_a. _

�����.I' OWM����II�����Pa/aceJfofel Por preço de occasíão
vendem-se uma

Moto-Ciclefa
(de pouco uso) e uma

Biclclefa
Informações nesta

dacção.

DEPOSITOS POPULARES - Limite de 10:000$000 . . . 4010
Deposito' inicial Rs 100$(;/J0, no minimo. Depositas
subsequentes minimos de 50$000. Retiradas minimas
Rs. 20$000. Não rendem juros os saldos inferiores a

SC$COO e a importancia que exceder do límite e as
contas enterradas antes de 60 dias

Nota importante. - Os cheque s desta conta
não estão sujeitos ao sello.

DEPOSITOS LIMITADOS - Limite de Rs. 50:1)00$000 .

Deposito inicial Rs, 200$�OO. Depositos subsequentes
minimosde Rs. 100$000. Retiradasminimas Rs 50$000.
Demais condicções identicas aos Depositos Populares.
Cheques sellados.

.

DEPOSITOS COM JUROS - (Sem limíte) . . . . ..

Deposito inicial Rs. 1:0oo$OtO. Retiradas livres. Não
rendem juros os saldos infe iores a Rs. 1 :000$000
nem a" contas liquidadas antes de decorridos 60 dias
da data da abertura da conta.

DEPOSITOS DE AVISO PREVIO
Mediante aviso previo de 30 dias

" " " 60 dias
" " " 90 dias

3,50/0 I
.4'/.
4,5'/,

DEPOSITOS A PRA�O FIXO
De 6 mezes .rÓ» .' 4'/
De 12 mezes . .. . : S·/:

I
D� i2 mezes com renda mensal 4,5'/.
De 6 mezes com renda mensal 3,5'/.

DEPOSITOS Banearios 1'/.
O Banco do Brasil faz todas as operações bancarias, des-l

contos,emprestimos em conta corrente g'irantida, cobranças, trans
ferencias, de fundos, custodia de titulos e valores, etc.

Tem agencia em todas as capiteas e cidades mais impor
tantes do paiz e correspondentes nas demals cidades. Mantem
correspondentes em tcdos os paízes �o mundo.

'f. ABATIDO e com

DOA DECABEÇA? I

(lFIIiSPIRIHli
tira dor e

, Ia

reanImaa

• As crian�as em ida
de de cresCImento dia
pendem muita ener

gia vital na forma
ção de novas celulas.
CUII1.pre compensar
esse gasto excessivo,
dando-Ihes TONICO
BAYER.

TOßltO BAVER
BOM PARA TODOS

+

MARTINS JARUOA

FERIDAS
(SPINHA!
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PIUI

! DARTHROS
FLORES f5RANCAI
ftHEUMATtsMO
SCROPHULAS

SYPHIUTICAS
• Inatmeat._ .....

liíili." d� ..

.... .

ti-AVARIA'·
- lIJJbaNI de curadOl -

W. DEPURATIVO DO SANO.

Gratis J Gratis J

Pomada Minancora
E' a pomada ideal !

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNOA EXISTIU
IOUAL!! !

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

Da. Carolina Palhares, de [oínville, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm ltavido centenas _de curas semelhantes ! ! !

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

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira cpOMA·
DA MINANOORAII nunca existiu a não SE;)r em

suas latinhas originais com o emblema simbólico
acima. Recusem lmitaçõr s ! Exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha original I
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORAII
de JOINVILLE.

de

Rua Barão do Rio Branco N. 62

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

Elevador, frigorillco • Cosinha de Ia. ordem.
Salas de amostras para os snrs. viajantes.

Automovel na Estação
CURITVBA PARANÁ BRASIL ENFRAQUECEU-SE? e

Ailtcta t.m t••••• dôr nas

....... no peito?'
U••• ,oeler.so tonico

fIlHO GBB080T!DO
d. pharm.. claim,

JoAO DA SILVA SllVflRA

Empregado com sue·

cesse aas anemias e

convalescenças
fONICO SOBERHW

DOS PUlMÕES

Não estrague a. sua comida, use sómente

alfa VIRIEM • IISUPEUVEL PEll SEU SIBOR • IISIPE$

RAVEL PELl SUl REFIIIDI REFIIIÇAO.
IJp. pela Ins· de Ilimenlação· RIO· sob n· 12182 - Inalise 11

----------------,

CALCEHINAj
Especifugo da dentição,'
a saude das crhmças
Ao vosso filhinho ja nasceu o

primeiro dente? Tem elle bom
apetite? E' elle forte e corado
ou raquitico e anemico? Dorme
bem durante a noite, ou chora
em demasia? Os seus intestinos
fllnccionam regularmente?
Dorme com !l boca aberta?
Constipa se com frequencia?
Assusta·se quando dorme?
Ja lhe deu CALCEHINA, o

remedio que'veio provar que os

accidentes da primeira dentição
das crianças .não existem? Com
uso da CALCEHINA, podemos
nossos filhos possuir bellissilLos
dentes. A CALCEHINA, é sem
pre util em qualquer idade. E'
um poderoso tonico, para os
convalescentes. A CALCEHINA
evita a tuberculose, as· infecções
intestina'fs e a apendicite. A
CALCEHINA expdle os vermes
intestinaes e cria' um meio im
proprio á sua proliferação.
Em todas as Pharmll cias.

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

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

de admissão á la. série do curso Fundamenta/.
Nos mezes de Dezembro e Jarteiro as aulas deste
curso são ORATUITAS.

Faculdade do Comércio do Paraná
Fiscalizada pelo Ooverno Federai

Cursos: Propedeutico, Perito Contador eAuxiliar
de comé'rcio. Internato e Externato

Curitíba Paraná

--0 _
Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce

MEDICO
Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas

Clfnica geral, cirurgia e partos.
Tratamento antirabico pela vaccina e o soro

antir��ico do Ins.tituto f'-!nhe!ros de São Paulo, Que
pe:;,mI�te 80S ferIdos por aDlmaes atacados de hy.
drophobia - raiva - ficarem no municipio.

Attende chamados a qualquer h('ra.
Telephone N· 44

Rua Presidente Epltacio Pessoa s/n.'
."-_BO '" , ""': "" � """. "-..t" "

, ... , ... ,-, ... "" ...

Cálculo de qualquuer
esh utúra e em con
creto armado
e ferro

Plan ta, execução, fis·
calização e direção
de obras.
Aparelhainento com'

pleto para construo
ções de pontes em

concreto armado .

Omar Carneiro Ribeiro
Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA
I. Andar Apartamento n, II

Caixa Postal, 78(.

CURITYB .0.=== -:- PA ANÃ

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Chronica da Semana

aORREIO "DO
.

POVO
JORlll IIDErEIDEITE

Por Marcel d'Aub1'fl.
Ultimamente, ao deba. Ainda agora a direc·

tido cpsiz essencialmen- ção do' Collegio Pedro
te agrícolas substítníu 11, do Rio, entendeu de
francamente o Bffirmati tomar uma providencia
vo de riqueza. O gígan- que merece registro.
te dormindo sobre mí- Tal providencia, se-
lhões. E ha quem não gundo um telegramma
queira se lembrar que recebido por um díarío
sö o trabalho produz. do estado é 8. seguinte :
Têmos tudo; tudo pro- - 8.8 me-ças que Ire-

duzimos. Ora, em se quentam aquelle educan
plantando dá, já no anno darío estão prohíbídas
de 1.500 Vaz Caminha de se apresentarem ás
mandava dizer ao ven aulas com as pernas
turoso rei D. Manoel.·· LUBS. Ha tsnto tempo
O que resta é organí- andam as mulheres C0ID

8ar o trabalho, facilitar as pemas nuas, só ago-
8S iniciativas, não as- ra OB 90ut08 dírígentes ...
phlxíar o esforço, .aínda Afinal, concordando um Imesmo isolado. pouco com os íllustree
Agora os horizontes mestres, eu acho que ha

parecem maís amplos. muita perna que ... que
O problema do trans- não deve mostrar se nua.

porte continua sendo ob, As melas, mesmo de al
jecto de cogiteções do godão, säo providencia.
Governo Nacional. es para certos sígnaest .

As declarações do sr. nhos pouco elegantes _ IValentim. Bouças, emNo·· *".*.
va York, frizam que o 1 seguío para o Rio de I
BrasH possue «productos Janeiro a represeutação i
que pcderíam ser ven- catharinense da VI con-ldidos aqui e alhures,mas gresso NacjonslRodovÍa
8 realidade é que os seus río, a realizar se na ca-lImananclaes se acham pítal da Republtea, no dta
com trequencía, localí 3 d« maio proxímo. Fi 1--------------------lados emsítiosquenãosão guram Da representação I,promptamente accessí- technícos de apreço, no. .

veís a08 pertos de mar», mes sobejamente conhe- Do snr. Jordão Alves
E ajunta pouco depois cídos que de certo furão David, procurador dos

cOS produclos brasileiros com que Santa Catharí- herdeiros da tortune deí
poderiam ser vendidos na occupe o legar que xade pelo Comendador
mais rapidamente nos lhe compete naquelle I Dommgcs Faustino Cer
Estad68 Unidos, mas res- conclave. rea, recebemos um at.
ta saber se o Brasil es- teneíoso convite peratá em situação defmme- DE RETOt-=<CIDA assistirmos 8 Installaçãcdíatamente augmentar a -x-
sua producçäo de tses PARANÁ x ALLJANÇA .

-------------------

proõuctoe,- I*
.,.
* Defrontaram-se, domingo

Foi convooado esta 8e-l ultimo, em jogo amistoso, I
mana, medíante publíea- os quadros acima, sahindo
eäo na Imprensa, o Beí- vencedor o primeiro pela
ehstag' afim de ouvir a contagem de 2 x 1. A in'
palavra. do sr. Hitler .em teressante peleja, que teve
resposta á mensagem do lagar na cancha do Para
presidente Roosevelt. A nä, transcorreu na maior
ímpactencis é geral. O camaradagem, notando-se,
discurso do fuehrer nllo de ambos os lados, louva·
melhorou a situação, To vEl educação esportiva_ ,

dos temem li gU3rrs, - A' noite pelo Paraná S,
mas, para salvar o 80- C. foi offen!cida uma pe·
nho totalitario' de U1)8, e qüena .iomingueira quê
anniqnilar o esforço pra- reuniu 08 adeptos dos
ducUvo "mesmo a liber- clubes e exmas. familias
dade de outros, eUa virá em noitada bastante ani'

.

eom todo o seu cortejo mada,
de miserißs, de revoltss, Retorcida, 25 4 39.
de lucta e de angustia.

.

Correspondente.
Já disseram que a hOfa
slnda nAo 600U. O relo
lio, porém, continua a

trabalhar... Communica-se, a bem
•

.,.
* do nosso clube,· que to'

A moda cria situaçõ�8 mamos à deliberação de,
interessantes. Intares· em caso de bailes, não
santas como certos ecos- admittir ingresso de pes-
tumes» talhados á lã I soas indesejaveis. S6 terão
diable. Ha quanto tempo ingresso as pessoas con·
SI mulheree apparecem vidadas pela directoria e
.'m publico com 88 per- esta em caso algum atten·
nas nuas?.. Não é facil derà a pedldcs de ingres
responder, - ou é mui- so, á pessoas que não
ta facil porque nllo CODS- achar conveniente.
ta dos primordios da e8· Retorcida, 24 3.39.
tatlstica houvesse fabrica � João Correa Filho,
de mela8 no paraizo. ' . Presidente.

•,.

Comité de herdeiros
do C omité de herdeiros
a realizar se hoje, em

Mafra, no hotel S João.
Muito gratos a Iem

brança do sr. [ordão Al·
ves DH.víd, auguramos
lhe pleno exilo nas func
ções de que ee acha in'
eutnbldo.

ESGOLA «�mNZE do OUTUBRO»
CURSOS:

Comércio - Datilografia - Correspondência - Estenografia
Pré-ginasial

.

At�las diurnas e noturnas Sexos masculino e feminino
DIRETOR: - Professor JoãoMartins Vé1'3S
Esta Escola afim de suprir a grande falta de Guarda-Livros, Ique existe, organisou um

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

MATÉRIAS:
Escrituração mercantil - Corn,spondencia - Arimética co
mercial - Datilografia - Legislnção fiscal - Escrita fiscal

Enviam-se p1'OspétOB e inf01'mações pelo c01'1'eio.
Dão·<e informações verbais 4esde ás 8 ás 22 horas, isto é,

desde ás 8 horas da manhã ás 10 da noite.

Paraná f'. C.

RUA ENGENHEIRO NIEMEYER N, 256 .

JOINVILLE SANTA CATARINA

ERVI N

Camisas, gravatas, lenços, meias para homens, senho·
ras e creanças. (...ompleto jogo de perfumes dos
mais apreciados. Sabonetes, pentes, escovas para
dentés, pastas dentifrichs, escovas para roupa, ésco
vas para dentes e escovas p. unhas, creme p. pelle, etc.

JORNAES E REVISTAS.

WANDERER
Sociedade de Atiradores

CONCORDIA
A Sooiedade acima, realis8 no dia 7 de Maio

II SU& festa de tiro ao alvo, em disputa do titulo de
rei, deste 8nno, constando os festejos do seguinte

PROGRAMMA:
A's 8,30 hors� da manhã reunião dos 80cios

Iltiradores Da eéde da sociedade.
.

A's 9 hOfas, marcha �m busca do actual rei.
A's ] 1 horas, inicio do tiro ao alvo em dis_

outa do titulo de rei.A

A' 1 hOfa da tarde, procla�ação do novo rei,
em seguida manjar festivo.

A's 2 horas, grande domingueira dançante,
publica, tiro ao alvo em disputa de lI'remios, com
espingarda de prc3ssão e outros divertimentos.

A's 8 horas da noite

Grande Baile eX���i��::lenw __
AbrUhantBrá os festejos e o baile' a famosa

banóa de musica ..Liberdade» de B1umenau ..
Todos os socios são benvindos.

O Presidente.

A melhor
Bicicleta

Carlos Hoepcke S. A.
Filial Joinville

Depositario em Jaraguá: H. Kopmann

o SABÃO

ai! Vaz.

NOIVADO
Ajustou nupcías em.

Hausa o jovem Willy
Maffezzolli, Wh') do sr.

José MaUezzclli, com a

gentil surta. Lydia Mil.
czewsky, filha dílecta da
exma. vva. Anna Mil.
ezewzky, estabelectda .

com casa commercíal
naquells praça

O .f!y m patíc« OremiQ
das Rosas, formado pe
�s ama�e8 do �O�Q

"set", reínícíarä no pro
xímo día 6 de Maio as

suas eettvíde dee scele es,
-Interrompidas e após (:)

Oarnaval-c eom um Iormí
davel baile que marcará
maís uma índíecutlvet
víetonía nos annaes da
cidade.
Basts consignar es sue

cessos anteriores dessa.
novel agremiação e o

facto expres sívo de COIl·
tsr 8 proxi IHR noitada
com li) -:OD curso do dis·
putado "Jazz Yankee"
(Psrú) de .Toinville, para
se prever UID.& fNl.tivida·
de deElumbfante, O sa·

. Ião Buhr, local. do ao.·De .ordem ?� Snr. Tte. I nunciado baile, ßerà oro
P�efelto MU�JClpaj, co.n namentad" á csprjcho,Vido os 8�a]XO menCIO· em "féuie''. para maior
nados.. CI edores desta atractivo á noitada maPrefeitura, para (�(lmp�, ravilhos8. do dia 6 prorecerem nesta reps,fü- ximo.
ção, dentro de 30 dI8S, As ·pessoas extranhasafim

_

de receber os seus 80 quadro social, pode�creditos. corresponden. rãü obter ingressos até
deut;s 80811n08 de 1936 sabbado ao meio dia (6),e 19",7.

T com a thesoüreira anta.VV8
.. �nez Gruen.w81d�. Leontin';i Buhr.EugenIO Wenserski, Alvl

DO Kreip.ig, Maria de
S{)U'za, Sebastião fegun- _� /)des, Eduardo GIowatzki, .... ��rllí)@) f
Mariano Witkowski,Leü·
poldo Duw€l. I!� �".@ �

Contadoria da Preiet � !l!I���m@ r�lUJr�<)
tura Municipal de Jafa· �

guá. 26 de Abril de 1939.

ALFRá�n�8��SER »)Mn �SAIlM TELL«

A 27 completou maís
um natal a Sra. Jcanna
Brenha upt Blosíeld. es

poso do sr. Euri'Co BlOB
feld, commerctaute en
tre nós. OREMIO DAS ROSAS

EDITAL

Terreno

venda

6 1fj:üf Saúde'! beIß Q!star .... ' ,_-l,�'
�t.;.,,.,;- pelo·

- .

Vende' se um terreno
com 120 morgos, casa de
materiaL bon:). ranchos, 4
mil pés de banana, cafe

IdaI, terra boa para pIaRta,
ção de tabaco e milho, e
bastante mattu. Distante
15 rr:inutos da Estação Ne
reu Ramos. Preço de oc
casião.
Para tratar com o pro·

prietario Luiz Sarti.

o anjo protetôrde seus filhos
é a

Lombrigueira Minancora
Vermifuga suave e de pronto efeito.

Dispensa. purgAnte e diéta!

Sern para qualquer idade, conforlle o n. (�2, 3 e 4.)
P!'Oteja a saude de seus filhos e a eua

própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remédios.

Compre hoje mesmo umd. �-LOMBRIOUEIRA
MINANCORA'" para seu mbinho.

E' um produto dos LABORATÓRIOS «MI'
NANCORA» JOINVILE.

Precisa-se
de uma moça cu rapaz de
15 a L6 annos para servi
ços leves. Bom ord�nado.

Informações nesta re"

dacção.

Virgem Esp
•

eCla
de WETZEL & CIA"

NÃO DEVE fALTAR EM CASA ,ALGUMA!

- JOINVILLE (Marca registrada)

L,'C�."'-- _"' _
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