
o abalo
• •

sisrmco
(';.. I't:tbl.

quarta�':��
UDI ligeiro susto que

de

Coaunissio de salarfo minfmo

passou
�-

ram 8S casas e varias"'sé'
nhoras foram 8COmetlidas
de crises nervosas.

Após momentos de na-

tural agitação, a cidade en
trou no seu rythmo nor
mal, apenas animada pe"
los commentarlos,

Reli_troo se quartra -fei· J varies predios Jiearamdam .

ra ultima, em diversas

zoo,
nificados. A casa do' dr.

naB de nosso Estado e em Rupp Junior teve uma pa
toclo sul do paiz, um li rede fendida, sendo que na

.eiro abalo sismieo, que residencia do dr. Carlos
�rla o nflexo d� um furo COITe� �pMti�m osfios

�����������������������������������_.���������������-

te tremor ele terra vertííca- da ílluminaçãos De maís
do no Perü. importante a rêgi3trar ha
O phenomeno deu se eer

uma velha casa qu� ruiu
es �as 8,40 �oras �a. ma-

nos Coqueiros e o des.
nhã, tendo sido venflcado prendimento de varias ta
h"!be� em Jaragut. c0[l\ boas do tecto da estação
MaiS m.tensidade, porê.tJ, telegraphica de Imbituba,
em !oo9hdades d� sul, na I sendo que as minas deCapital. em Tub rão,. La I carvão nada soffreram.
,una, lmaeuhy, Creseluma.
Imbitoba e outras. O Intendente do distri·
Em Florianopolis, ondé cto da Trindade. apavorado

mais se fizeram sentir os correu ao telephone, e, pe
tffeit(,s do phenomeno, fof dindo uma ligaç§.o para a

na zona comprehendida en Policia Centra', solicitou,
tre a rua Frei Caneca e o afobado, rapidas e energl
tlistrioto da Trindade, onde cas providencias para o

que se passava, visto o I chär possuído de grande I' "Na rua Bocayuva nume
povo da localidade se a- panleo. . rosas· familias abantíona-

"
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Escotei.ros Em São Francisco da California o

general Goes Monteiro
manifestações pelas auto- canhão. ao som de mar'

ridades militares e pelos .chas =xecutadas pell:' ban
dirigentes dét Exposição ln da de Artilharia de COita,
ternacional.

. passando, em seguida, em
Logo à sua chegada foi revista duas companhia..

saudado pelo major gene· que formaram em home
raJ Alberto' Bowey, com- nagem,
mandante do 9. Corpo do O chefe do f:stado Maior
Exercito, atravessando, de do Exercito brasileiro foii
pois com uma escolta de hospede de honra em
honra o Pense Golden Ga· Crisby Field onde houee
te at� a cidade. uma parada e demonstrá-
O general Ooes Montei- ções de gymnastica, sob II

ro desembarcou debaixo de luz ds holophotes e refIe·
uma salva de 17 tiros de ctores.

Snbin�o as agnas �o Bio do Peixe
Noticias chegadas de masens de Ca1'l08 Hoe,·

Crnzeiro dizem que es eke S.A.
agues do Rio do Peixe 08 prejoizos mat.·
subiram aseuetadoremen ri H�8 até agora 8Ao cal
te, alagando 88 proxt· eulados em mals Ide 11111·
mídades, interrompendo contos de reis.
o transíto e ameaçando' Entre as victima8 C08·
a ponte que liga aquel ta-se o Ir. Andréas Tha·
la cidade é villa de Her. ler,ex ministro austriacG.
val,
Durante a noite de 28 A surpresa allemã 8e'

as aguas atttngtram o rá maior do que elR
leito da via Ierrêa, 1). 1914
Frigorifico da firm8:8au
Ie Psgmcllelle e es er- Loudres. - O cTimel1l

íntor fi que, pelos pr.
parat vos ide armameat•
realizados, sabe-se íqu.
a Inglaterra e. a Frau,a
assembrarão o mund••
A Inglaterra queria at
mas e 88 possue agora.
A surpresa allemA,
termíns o articulista,
vae ser ,maior, muite
maior do que em 1914.

.

Administra§lo
dos Estados e

Municipios

approximam-
Os do <Correio do

Povo', que têm nQ

anniversariante de ho·
je um dos seus me·

lhores amigos, auguram-lhe todas as felicidades no seio

Phjlips Radio l de sua familia e no cilrgo que exerce com real eonhe'

_��::::�::�::�::��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�,�ci�m�f�n�to�d�e�s�l�7.;���e�d�a�j�u!st�iç�a:. �·�.:- ----

Capas im p�erm - Casacos e sobretudos recebeu e oferece a

M. de A.

Vermifugo suave é de pronto eteito.
Dispensa purgante e diéta!

Serve para ,ual,uer idade. conforme o ß. (1, 2, 3 e 4.)
Proteja a saude de seus tílhos e a sua.

p'lópria ! Evitará muitas doenças e pouparã
dinheiro em remédios.

.

Compre hoje mesmo uma' "LOMBRIOUEIRA
MINANCORA" pare seu filhinho,

E' um Droduto dOA LABORATÓRIOS «MI-
NANCORA» JOINVILE.

tas annos entre nós,
quer no desempenho
do seu cargo, quer
como cidadão, tem

conseguido o maj.r
Ferreira pautar a sua

conducts da maneira
mais digna, tornando
se por isso credor da
esitma e do respeito
de todos que delle se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BARRIS VAZIOS
DE VINHO,

EM BOM ESTADO

Vendem-se na Fabricá de Bebidas

3,5CJ/o
. 4/.
4,5/

. 4'/.
• 5"1-
4,S'/-
3,5'/.
1'/.

I
I

CLiNICA CIRURGICA
do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

I
COLUMNA CATHOLICA

Raizes da irreligião
.

Dlasculina
.

Correio do Povo
Assignaturas annual 12$000,

Pagamento adiantado,

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

OPER.4\ÇÖES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratorio de Analises

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultorlo á Av. Getulio Vargas, esqui
na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura,

SR AS I L 1_---Fal-aa_lem_ão. _

A primeira raiz ou ori
gem da irreligião entre os

homens é indubítavelrríen- Além do orgulho indi Annuncios: de accordo com a ta-

b b O f t bella de preços em vígor,te a sua so er a. ac o vidual, ha outro que se
é innegavel. Ou por pro- poderia denominar orgulho Publicações apedido: $500 a li-
pensão natural do sexo, de profissão. porque é de Ilha de 1 coJumna.
OU pela Bua posição de notar que alguns se sen

t id d d f d Origínaes embora não publica-au on a c, e orça, e tem e se dizem írreliglosos dos não serão devolvidos.
superioridade, que de Ia- como quem diz, por direi-
cto e tambem por nature to de profissão. Ha meuí A redacção não se responaabllí
za têm no mundo, a ver- cos que, pelo, facto de se- sa pelos conceitos emittidos em

d d
�

h
' artigos assignados.a e e que o ornem e rem médicos, se julgam _mais altivo e orgulhoso com o direito ao desdem

que a mulher, e que de religioso. Ha militares queordinario é rnais ou rne teriam em conta de hurni
nos soberbo. Todo o ge· lhação o serem catholtcos
nero humano é soberbo, praticantes. Ha scientiatas
mas muito mais o é o ho- sobretudo, cultores das
rnern. A mulher, essa e an sciencias naturaes, das sei
tes vaidosa que soberba e encias mathematicas, e de
com frequeneia se dobra t t
mais facilmente á humil-

ou ras que aes, que se a-

prumam, que erguem a so-
dade. Mas o homem?. ber ba fronte e arregaçam

os narizes com ares de
desdem. de sceptícismo e

de sufficiencia, como se

não precisassem de reli
gião, ou como se a fé fos .

se incompatível com a sei
encía. Alguns artistas. li
teratos principalmente. não
se crêem sujeitos á moral
e á religião christã nos

terrenos da :artp, e para
esses super-homens oresu
midos, a arte está acima
da religião. e o proprio in,
teresse tambem. Este or

gulho, digamos assim, pro
fissümal de alguns, é um
obstaculo grandi�simo á
religiosidade masc u I i n a,
porque é uma assombrosa
fraqueza de RESPEITO
HUMANO, mal disfarçad:
e embüçada nas apparen
cias de grand�za, de seien.
eia, de dignidade profissio
na I.

MAX WILHELM

Rua Barão do Rio Branco N. 62

Todos os quartos e appartamentos com agua
.

corrente, quente e fria.
E/evador1frigorilJco - Cosinha de te. ordem.

Salas de amostras para OB snrs.: viajantes.
Automovel na Estação

CURITYBA PARANÄ BRASIL

ORGULHO DE PRO Redação e offinas:
O -

Avenida .Oehdio Vargas.FISSÃO

Philips Radio

Sev.eramant9
punido pela lei,
o transporte de
cartas sem seiles
e sem carimbo
do Correio

A SOBERBA VARONIL
A's vezes é orgulho, ai

tlvez, satisfação de si mes
,mo, intolerancia de todos,
despotísrno, rebelião... Ou
tras vezes é respeito hu
mano, vergonha, resisten
eia á humilhação, covardia ...

Porque, ainda que pareça
incrível, o orgulho encer
ra uma parte de audácia,
como encerra tambem uma

parte de mesquinhez, de
curteza 'de espirito e de
covardia. Muitas são as Ira
qUfzas e debilidades a que
a soberba arrasta 08 ho
mens.

«Se os contraventores
forem empregados de es

trada de ferro, funccio
narios civis ou militares
de qualquer cathegoria�
ou encarregados do ser

viço postal, serão mul
tados no dobro, ficando
ainda estes ultimos su

jeitos pena de demis
são no caso de reinei·
deneia. »
O boletim com os di·'

zeres acima, em typos
garrafaes, foi profusa
mente distribuido pela
Directoria Regional dos
Correios e Telegraphos.
ás Emprezas de Omni
bus, Hoteis, Casas C'Om
merciaes, Cafés etc. afim ':de serem afixados em
kcal ue Evidencia.
Medida essa,' que de

ha muito se �tornava ne

cessan.1, dado (.) enorme

pre]ulzo causado aos
Correios e Telegraphos.,
annualmente, porquant�
a Citldustria» clandesti
na do .transporte de cor
respondencia avolumava
se cada Vez mais, em
concurreneia com o pro·
prio serviço official.
Que se precavenham

(IS
. «vidados»,

. que desta
feita não é de facilitar,

Dados do balanço de 30.9.1938 .. �--_

Capital e reservas . • ' . . . . 362.549:329$700 I 'Tl"Fac" 'ZJo çnf ILetras de�c. e emprutimos em c/correnle 3.628.982:3ti6S2ßO Ir ,,-'w I. � J I C I fi;, I

.

lepositos • 4.021.395:634S400
o Banco do Brasil, agencia de jcínvílle, está operando fran- I de MARTINS JARUOA

eamente em descontos dc D�tplicatas âe facturas, Letras de I

oambio, Notas promissorias e Emprestimos em eonta cor_Iresue Bob caução, a taxas modicas eil. prazosrazoaveis. Faz em

prestimos á Aglicultor�s e lndustriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos

Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos: .

DEPOSITOS POPULARES - Limite de 10:0,,0$000 , • . 40/c,
Deposito inicial Rs 100$ulO, no minimo. Depositei !
subsequentes rnínímos de 50$000. Retiradas minimas I'Rs. 20$000. Não rendem juros os saldes inferiores a
5i. $(,00. e a importancia que exceder do limite e as

,II€ontas en-erradas antes de .60 dias
Nota impertasue. - Os cheque s desta conta -- _

não estão sujeitos ao sello.
DEPOSITaS LIMITADOS - Limite de Rs. 50:t)(){)$OOO • • 3'/,

Deposito inicial Rs, 200$LOO. Depositos subsequentes
minimos de Rs. 100$000, Retiradas mmirnas Rs iJ$OCO.
Demais condicções identicas aos Depositos Popelares.
Cheques sellados.

,DEPOSITaS COM JUROS - (Sem limite) . , . r • • 2/·
Deposito inicia'! Rs 1:0oo$aCO. Retiradas livres. Não
rendem juros os saldes inferiores a Rs. 1 :0008000
nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 diaa
da data da abertura da conta.

DEPOSITaS DE AVISO PREVIO
Mediante aviso prevío de 30 dias

II " " 60 dias
" II ti 90 dias

EFFEITOS DESTAS

FRAQUEZAS
A maior parte das de

ficiencias religiosas e das
apostasias prat:eas dos ho
mens provêm do facto de
serem soberbos. Muites A JACTANCIA DE IRRE·
homens não vão .á missa LIGiOSIDADE
nem assistem acs officios Estou persuadido dE que
do culto e entram rara muitos daqudles homens
mente nas igrejas POR que fazem ;alarde de sua
RESPEITO HUMANO e irreligiosidade são uns

p�la humildade que. s�p' grande.ssifsimos hypoeritas
poe este acto de reh�f?o. que, lá nó fundo de 5"U

I Não
se qUé'!,em _humilhai .eoração e de su'! consei

a dobrar os Joelhos, a con� encia, são intEiramente ca
fessar as suas culpas aos fholicos e estão covenci'

I pés de outro homem; e dissimos de qUê d vem sef11����===�===========IIe!!!i:_,1 aquelles mesmos que, por catholieos Säo uns cov:>r

I jactancia e para se faz_e, des! Mas o mundo. que é
I
rem �e valentes, cont�rao essencialmente irreligioso,
a amlqos e companhfHos sancciona como sendo cde
toda� as baixezas que co· bom tom» ccnforme ao
metteram e até muitas que prograsso � á moda, o des
não com�tteram, esses �es dt'm religioso, Muitas ma
mos fug'rão com altivez zellas reveste no mundo
de ajoelhar se aos pés de um pouco de mntel idismo,
um sac�rdot_e, p�rque no um pouco d.e scepticismo.

I confessIOnano t9r.am q�e um pClUC.O de largura de
I contar as �ousas como sac consciencia, um pouco de

I
realmente. IstO é como. eul indifferentismo. ' um pouco
pas realmente comettldas. de tol raneia de todas as
A sua desmesurad_a e Em idéas. mesmo das mais dis
p.roada soberba não se re paratl'das. um pouco de
SIgna a tanto. Custa lhes flexibilidade ou elasticida
do�rar (' joelho,. eust.a lhes de de crenças, o não as.
abm um devoclonano, re. sustai se com idéas arris
zar orosario, commungar, eada3 e arrojadas, ntm
eshldar a doutrina chlfstã, com procedimentos atrevi O gove�no J;>rasileiro.
fazer-se humíldf's discipu des ou irrevtreneias anti num gesto de amizade
Ilos, deixar se ensinar are christãs. O fazer alarde de e americanismo, acaba
Iigião, ser mandados, crêr, irrelig.ão, o fazer gala e de offerecer ao governoetc. etc. Todas 38 pratiCcl& ostentação de pouco ou

'

d'
,

. .

t' I argentino OIS aVIõesreltglosas, e par ICU armen !1enhuma rt,:ligião é uma
te o cu�to publico, custam das grandes fraquezas do

«Muniz 9» de fabricação
lhes muitíssimo. Porque? genero masculino_ Enses na riond Os dois appa
Porque são escrélvos do fracalhões são ridiculos e relhcs. pilot..dos por a-
seu orgulho, n{lm mais nem covarde!> tambf.<m viadores brasileiros, parI"menos. l"ão é porque não (Continúa) t'-

I creiam, não é porque não Ifao Péna O sul com es-

_»)»mm�c««««»>>):�,«c«« PO'mada M I· n a n c o ra saibam perftitamrnte que A rennvaraNo CélIa apenas no Rio
ASSIGNATURA ANNUAL DO tudo isso se dl:vt fazer ê v � Grande, de- modo a cbe-\".-------------- é seu dever cumprir estils de nossamari� gar em Buenos Ayres

S I t ßtE'
a romada ideal! b 'g""õos mas lia-o se

e
.

o ri "' ... L ; 'oba de Guerra no _dia 9 de Julho,. data�< Up mEn O °ffi O ogravura» CURA TODAS AS querem humilhar, e lhes " 1'\; U .

FERID/I.S, tanto pasece que cumprir um n<'lClOna da Argentma,
humanas como de acto de ! eligi20 é humi Informa-se que em fe.'

.

DO cO ESTADO DE ,S. PAULO» i� animais. Ihar �e•. Dahi esse mOGO vereiro de 1940, quan �arvão nacional...,
cO Estado de S. Paulo· acceita pedi, '.\ NUNCA EXISTIU particular �.élsculino de ef> do os est�h iros inglezes aguai 2:0 iDgle�d

.

t
. I

'QUAL '
..
' I. I

tar rIa igreja e de ?ssistir
entregara=o ao Br!:<S.I-l do;,s CommuIlIc3,m de Sao.os para asslgna uras {"� pt-CIJfS 50' !

a todos os actos do culto, v �

pmente do «Suplrml nto em Rote gravura» ,

A Farmácia Cruz, como por méra convmirn contra.torpfdeiros, äa �é aulo, ter SI�O, �esco-pelo pnço de 12$000 por ar no (24
,1 deAvaré,(�. Paulo), da social, distrBhid08, rin- rie dos seis encommen. berta no mumclplo denumeras). :;'�l cwou cem a cMl

I
do e fallando, olhando pa dado!; o e�tal"l'r"" d.:l Tatuhy uma riquissimaPreencha e envie o 'coupon» l'baixo, �"/-" _I ,,'- v _

. :,;�v NANCORA» úlce ra todos os lados e para Ilha das C()bras lançar'; ]'azida carboniLra, queacompónhado da import"neia tm che _",;'''7 ras que mm o 914 toda genteque entra DU sóhe, -.1
.,

d' Ique, cria vBicr deciu 8do cu v"le
cLnHguiu curar. irrequietos.mortinhos por

ao mar tres destrcyers. pcaera pro UZl� "2ensa•postal.
1 Além do «Camocin» mente c.mco mllhoes deDa. Carolina Palhares, d Joinville. curou com se. verem �vJes e poderem ,

k h
'

A' Admini�trpçãl) do cO ESTADO DE S. PAULO"

I
UMA SÓ LATINHA uma FERIDA DE 9 ANOS! afmal sumir se do templo os nossos estalei os lan IIos. O engen elro que

rua Boa Vista 180 - São P ula. Têm havido centen�s de .curas se.melhantes !! ! sagrado. E

..
não é raro. o çarão ao mar, ainda em �irjge as ptsquizas ai.

Annexo a importancia de 12$01)0 (em chfque. caCa caso em que nem se dlg 1939
'

d' f e o c81buranteI d I
.

t d Adotada em mlli,to.s hospit.aes, casas de saude

I nam' a']'oelhnr s... n·o�. rno.
I mais OIS navios !Tms q� ,

.com va OI te arado ou vale po't· I. para o rtgls O e
"" '" I 'I d.

d S I R d e clinIcas IJartlculares. mentos mal's solem'"'es da mmeiros. a cançara ca orlas auma aS!Hgndura o« up emtnto t m otogravura� o
11'

"0 Estado de S P:wlo·'.

I
AVISO IMPORTANTE: A v�l'?adeira_ -POMA. missa, ou dobram apendS O navio mineiro ({Ca- mesma l"otencl3 do car-

NOME__;_.,_. DA MINANCO��. !Junca eXistIU a nao. �er �m I um dos joelhos, e ainda rioca» e o monitor & Pa. vão inglez. Foi organi-===,.".",""""'.................._-....._--,_",.,..,..

su�s latinhas orJ�m.als �om o �!,"b'f:'ma Hmb6!lco por muito favor e de má raguassú», lambem cons. zada uma companhia na.
ENDE R E ç O aCima

.. Recusem Imltaçor s! EX�Jam a y�rdadelra vontade, escorando o quei truidos na Ilha das Co- eional para iniciar a ex..

rllDA D E

I
MINANCORA em sua lattílha ongmall xo com um braço espeta b -

. L ploração commercial da...,
. REPAREM BEM AO COMPRAR! do no outrCJ:<. joelho revol ras,. estao send? s� ., ,

E' um produto dos Labm atódos «MINANCORA.· I toso, que nãq se quiz do mettldos, a expenenclas Jazida.
de JOINVILLE. II·brar nem perante Det1s\... -de machmas, pala serem -P-h-u-.-Jj-.---.-a-d-j-o-.

.

. incorporados á esquadra. . pS

BANCO DO

DEPOSITaS A PRAZO FIXO
•

De 6 mezes
.

De 12 mt:zes . .. _

D� 12 mezes com n�nda mensal
De 6 mezes com renda mensal

DEPOSITaS Banearios
o Banco do Brasil faz todas as operações bancarias, des

eontos,emprestimos em conta corrtnte g,uantida, cobrançalil, trans·
férencias, de fundos, custodia de titulos e valores, etc.

Tem agencia em tod�s as capiteas e cidades mais impor
tantes do paiz e correspondentes nas demais cidades. Mantem
ctl!rrespondentes em tedos os paizes do mundo_

BYCICLETAS

PANTHER
EXTRA REFORÇADA
ELEGANTE

VICTORIA
MAIOR DURABILIDADE

Preços sem concurrencia

IMPORTADORES

GERMANO STEIN S. A.

Joinville

WANDERER
A melhor
Bicicleta

Carlos Hoepcke S. A.
Filial Joinville

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

Depositario em Jaraguá: H. Kopmann

Offerecidos ao g.
verno argentino
dois aviões bra..

sileiros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3 1-7-1939CORRBIO DO POVO-

Prefeitura

...

Dia 13-6-39
Saldo do día 12-6-39

Receita Orçamentaría
Rendt1 do día 13- 6-39

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pago Manoel F. da Costa zelador do ce

mlterio municipal de Itapocusinho a. por'

centagem cob. refer. cemiterio conforme
tatöes 45 e 46
Idem ao mesmo serv. limpesa mesmo ce·

miterio duas vezes no corrente anno

Idem Francisco H. Hoch torneo. 7 dZB.

pranchões para ponte s. nota c. mez

Idem Germano Zastrow serv. conserva

eão um trecho estrada Rio Cerro-esq. no
mez de maio ca.

Idem FrederIco Mueller serv. conservo

digo remoção de barreiras e mecademl

8açäo de um trecho estrada Jaraguá· esq.
nos mezes abril e maio ca,

BALANÇO
Saldo que passa para o dia 14·6·39

Di� 14-6-39
Saldo do día 13-6-39
..

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dla 14-6-39

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pago Martin Schwab serv. encerramento

do soalho da Pretetíure durante mezes

abnl e maio' oa.

Pg. Tufi Mahfud, aluguel predi? "onde

funcciona Prefeitura mez de abrtl co.

BALANÇO
Saldo que passa nara c dia 15-6--39

Dia 15-6-39
'. Saldo do dia 14-0-39

Receita Orçamentaría
Renda do día 15-6-39

12:785$800

237$300
�13:023StOO

137$500

Municipal de laraguá
I

Quadro sintético da RECEITA. relativo ao mes de Maio de 1939
EXERCICIO DE 1939

T L o s
anterior .� do mês

Acham-sé li venda oa
13:133$700 24:600$000 seguintes terrenos em

390:000$000 sao Francisco:
1. Terreno de marinha

á rua Marechal Floriano
entre as casas do snr,
Carlos Pereira e Marcoa
Görresen, tazendo frente

O fesoureiro: França Vosgerau. á dita rua e par o mar,
aom 20 57 e fundos á rua
Laguna com 22,30.
2. Terreno situado á

avenida Nereu Ramos, à
2 kilometros apenas da
cidade, com uma casa de
regular tamanho, feita de
madeira e coberta com
telhas de barro. Tem a
frente para a rua e para
a linha da Estrada de
Ferro 5. Paulo R. Gran
de, com 248,55, fazendo
fundos â uma estrada de
rodagem. Este terrene
possue abundancia de a
gua nascente e abundan
eía dó mattd8 e preste- se
para cultura e críeçäo,
ou para um alto negocio
caso seja adquirido para
a venda em lotes.
Sua area total , de

246.000metros quadrados.
3. Terreno situado no

lugar Laranjeiras, eom
264 metros, de frente para
o mar, e fundos para a
Estrada das Laranjeiras
com a are. total de 177

o Tesoureiro Fran�t:t Vosgerau mil metros quadrados.
No terreno estilo con

struidos 2 fornos J?ara fa-
HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES brícação de oal, onde

devi!ian_:Jen!e registrado na Ç>rdem dos Advogados do Brasil, com !oram aplicados 70.000 ti
�scntorlO a Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo [olos os' quais podem ser

Klu�. Ace!ta cauzas civis, comerciais e c�iminais e encarrega-se aproveitados para oons
de ínventaríos, deíezas de contravenções fiscaes, elabora contra- iruçãotas de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de l • .'

capital e industria, por quotas, de sociedades anonimas cornan- Possue um aneoradou-
dita por ações; de sociedades cooperativas, de penho; agricola, ro abrigado pela ilha do
penhor comercial e enfim ela,bora contratos de toda e qualquer Araujo, com ponte de a.
natureza, assIm como requenmentos. tracaçllo para hIates

186$000 HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas. D' t·.<I id d
.

IS a ua C a e ape·
0:335$000

.

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

nas 3 a 4 k,Hometros, com
Dr. Godofredo .Guilherme Lutz Luce communicação por terra

MEDICO e pOt jD.ar. Tem direito
as marinhaB.

4. Terreno no lugar
Purgatorio, com Imnte
para o mar, 96 metros,
lugar propri0 para cons.

trução de aprazivel vi.
venda, para banhos de
mar.

Os fundos deste terre.
no vllo até a estrada que
se destina ao Forte Ma
rechal Luz e parte do
terreno ó vae até o. rio
Monte de Trigo. Esse ter.
reno tem direito as ma.
rinhas.
As plantas e todas as

infor�ações, com Oli:vei.
ra Filho, com quem se
trata á rua Babitonga n.

37, sobrado, S. FrancIsco.

T I U

RECElTA ORDINARIA
1. TRIBUTOS

1 - Imposto de Licenças
2 - Imposto Predial Urbano
3 - Imposto Territorial Urbano
4 - Imposto sobre Diversões Publicas
5 - Imposto sobre a Produção Agricola e Pastoril
6 - Imposto de Capitação
7 - Imposto Pecuaríc sobre Gado maior e menor

8 - Imposto sobre Industrias e Profissões (inclusive
Patente por venda de Bebídas e Fumo)

9 - Imposto sobre Gado abatido
10 - Taxas de SErviços Publicos
11 - Taxa de Melhoria e Valorização de Imoveis

2. - RENDAS
12 - Emolumentos
13 - Rendas Industriais
14 - Rendas Patrimoniais

RECEITA EXTRAORDINARIA
15 - Divida Ativa
16 - Multas e Rendas Evuntuals

RECEITA ESPECIAL
17 - Receita Especial

SALDOS DE 1938

Em Caixa 1. Distrito
• , 2. •

No Banco

9:559$960
33:832$910
82:000$000

TOTAL

ARRECADAÇAO

349:284$470
-

Movimento de Caixa
. Dia 12-0-39

Saldo do dia 10-6-39
Receita Orçamentaria

Renda do dia 12-6-39

Despesa Orçamentaría
Pago Auto do Brasil S. A. por salde da
volte feita referente a permuta da Lt
mousine Ohevrolet de prf.;:ptiedade da
Prefeitura por uma da mesma marca ,

eont, a. Dupl, 093 vencida em 10 do cor. 2:500$000
Idem Guilherme Kamin serv. conservo 1
treeho estrads Rib. Grande do Norte no

mez de abril ca.
Idem Fredelico Én�elmann serv. conser

Taçllo um trecho estr. Itepocu-Hansa nos
mezes janeiro até maio ca.' 425$000
Idem Antonio Reck conserv. de um tre-

cho estrada Itapocuslnho no mez maio 353$000
Idem Albedo Enke conservo um trecho
estrada Rio da Luz mez de Maio oa.

Idem Oscar Keiser conservo um trecho
ertrada Jaraguá mez maio ce, 410$000

Balanço
Saldo que passa para o dia 13-6-39 9:065$100

13:�3$100

Total Renda
prevista

87:960$500 70:000$000
24:663$900 21:000$000

19:500$000
2:251$400 6:000$000

91:900$000

118:000$000
76:104$500 15:000$000
7::l96$50o 7:000$000
3:464$000

2:601$500 2:000$000

2:165$300 5:000$000

2:286$600 7;000$000
1:963$700 3:000$000

2:532$900
981$400

594$000

85'427$600
25:682$50�

1:657$400

74:418$500 1:686$000
5:979$000 1:317$500
411$000 3:053$000

"
I

2.122$000 479$500

2:036$300 129$000

1;781$900 504$700.
1:329$600 [684$100

12:2C8$200
211 :054$000

925$500
12:837$600

125:392$870

9:065$:100' . Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de Maio de 1939.
O Contador: Altrede Moser

580$800 VISTO: LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito.

9:6411$900
Quadro sintético da DESPESA, I'erativo 00 mês

EXERCICIO DE 1939

de Maio de 1939

T T U L O S
DESPESA Despesa

6$8001 �--a-n-te-rt-.o-r--�--------�----r_o_t_a_l__ �.---fi-x-a-da
2::l$000. VERBA 1 - Camata Municipal

2 - Adminit'tistração e Físcalisação 16:971$000 4:266$000 21:237$000 56:380$000

28 cm 3 - Expediente e Despezas Diversas .4:175$900 1:592$600 I 5:768$500 19:780$000
0,*,000 4 - Viação e Obras Publicas 65:735$360 23:990$700 89:726$060 133:545$700

5 - Obras Novas e Desapropriações 5:000$000 5:000$000 12:000$000
6 - Serviços de Utilidade Publica 3:829$900 940$600 4:770$500 12:800$000
7 - Fomento Agricola e Pastoril 49$000 49$QOO 1:300$000
S - Educação. Cultura e Publicidade 6 478$100 1 :873$900 8:352$000 37:600$000
9 - Higiene e Assístencia Social 787$000 1:080$400 1:867$400 10:300$000
10 - Contribuição e Auxilios 19:478$400 770$000 20:248$400 84:346$250
11 - Divida Passiva 1:674$300 218$600 1:892$900 6:550$000
12 - Despesas Policiais e Judiciarias 1:640$000 496$900 2:136$900 6:927$200
13 - Despesas Patrimoniais '1: 179$600 280$000 1 :459$600 4: 000'000
14 - Despesas Industríaía
15 - Despesas Evéntuais
16 - Verba de Aplicação variavel
17 - Aplic1!ção da Receita Especial

211$000

9:033$600
9;045$900,

9:033$600

286$900
9:320$500

Saldo que passa para o mês de Maio
Em Caixa 1. Distrito

2.
8:255$800
26:739$410
145:208$200No Banco

5:910$700 662$100 la:370$850
19:500$000
24:600$000
390:000$000

6:572$800

�6:171$800132:900$260 169:081$060

180:203$410
349:284'470

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de Maio de 1939
bo$ooo O Contador Alfredo Moser

VISTO LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito.
-----------------------------------------

300$000

8:960$500 Saldo do

9:320$500

Dia 17-0�3
10-6-3�

Receita Orçameutaria
Renda do dia 17-6-39

5:824$700

323$700
6:148$400

0:148$400
Dia 19-6-39

340$200 Saldo do día 17·0 39

9'300$700 .

Receita Orçamentaría
.

, Renda dIa 19-6--39

8:900$500

Despeza orçamentaria
Pago José M. Mueller conatruçäo 1 cai·
xa para o caminhllo 'Ford V 8 (carroce,
:ria) cont s. fatura e dupl. n. 17 no va·

19l de 1:405$000 e aceita com o descon·

to de 140$000.: 1:265$000
Idem Ernesto Czerniewicz 1. prestação
1 motocicleta DKW, no valor de 3:500$
destinada ao serviço de Obras Publicas 500$000

•
Idem José Voltolini transporte macadame

para o deposito e conservo um trecho
estrada eéde Retorcida mezes Janeiro á

Mlllo ca. 5.94$5uo
Idem José Antonio Pereira s. ordenado

corresp. aas mezes de Maio e Junho Cll.

Idem Eduardo GIowatzki saldo servo con

8erva�'ão 11m trecho estrada Francisco
de Paula em 1937

Balanço
Saldo que passa para o dia 16-6-39

Resolução D. 37
o Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefei.

to Municipal de .Jaraguá. no uso das atrIbui·
ções que lhe são conferidas por lei;

3\, ü$ooü Resolve:
; Remover, por conveniencla do ensino, o pro.

.

1 fesgar J08� .Antonio Pereira, da Escola mixta de BancoA-ricola e COlD'"
97$109· ltapocu-MIrIm . «Carlos Gomes» . para a -de Pe- "

I dra d'Amolar Alto ' cPrinceza Isabel» . no "distrito J lDerc.-al de ..Bluanenau6:544$100 de Hansa.

9:300$700

VISTO
Leonldas C. fiei bster Alfredo Moser
Tts. Prefeito Murlicip�l Contador

NOTA: A do�umentaçäo referente ao bulan·
cete supra, bem como os li vros estäo a disposi
ção de quem queira éxamönar.

Comunique se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá, 22 de junho

6:544$100
de 1939.Dia 16-6-39

Saldo do dia 15-6-39
,

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 16-6-39

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pago ao Agente da estaçllo ferres uma

pasFlt'igem de 2. classe até Curityba
Fundos Disponíveis

Baneo Agrlcola e Comercial de Blume.
nau c. aplicação Receita Especial
Para conatr. f'redio Prefeitura

Pelo deposito do adicional 10 p. C. 8. o

imposto arree. no mez de maio co.

Banco Agricola e Com. de Blumenau c.

aplicação Receita Especial
Para construção predio Intendencia df

Hansa - Pelo deposito do adicionai de
10 p. C. s. o im:Josto arree. mezmaio ca.

Balanço .

Saldo qlie pa&s8. para o dia 17-6-39

226$üoo .._I I I �
8:77ú$100

Que as proprias criança& receitam I A dispssiçäo, sem aviso,
.

com reti�adaB li·
,

t I vres para quaesquer ImportanCl8s 2 %

. �mas as ou ras Com avisr: previo (reiiradas com avisos
le?e o que d!z o sr; José Maria Bento, activo

industrialll' conto.rrue a

impOl't.anci8 a. retirar) 4 %
estabeleCIdo nesta Cidade, a rua Andrade Neves n. 108. D 't, P 1 Li·t d (é 1.0 ...baixo firmado' declara que ha muito tempo costuma I

ep'lSI os o{>u ar�s.. m) 8' OS at. O con·

recorrer ao preparado PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE I tOS) deposltoH lnICIaeS a partIr de 20,
qu.ando em .sua família acha-se alguem doente de tosses, bron·11 subsequente a partir de 5$000 4 1/2 %
chttes, resfnados, et�. Sempre este optimc remedio lhe tem pres- I Prazo fixo de 3 mezes e depois 2 mezes
tado relevantes serViços, acalmando as tosses fazendo desappa- d' t' cl /recer rapidamente a bron�hite [e restituindo 'a saude e o socego'

.

e aVISO para re Ira BR
..

5 o o

ao doente. I Prazo fixo 1 anno e depOIS 2 mezes de
A criançada toma-o co!" _verdadeir� prazer, o que já e I aviso para retiradas 6 %

enorme vantagem para a medlcaçao das crianças. -

Josl Maria Bento. Succursal em JARAGUA'Confirmo este attestado.: Dr, E. L. Ferreira de Araujo
(Firma reconhecida)

Licença N. 511 de 26 de M31ço de 1906 .

De.osilo: Laboratario Peitoral de Angico Pelolense
Pelotas - Rio Grande do Sul

VE DE·SE EM TODA PARTE. � P

6( 1$900

323$600

5:824$700
6:77u$loo

Porcos �e ra�a á ven�a
Vendo porcos de raça para criação de 2 a

. 4 mezes, variando os preços de 25$ á 50$009.
WALTER MUELLER

Estrada Nova, esq'. Franc. de Paula.
�""-��--,,........

ass.) Leonidas C. Herbster.

DR.LUIZ DE' SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Residencia - HOTEL BECKER

Sempre tem �m casa o

Peiforal de A.ngico

Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás O horas
CHniha geral, cirurgiR e partos.

Tratamento antirabico pela vaccinR e o soro
autirabico 10 Instituto Pinheiros de Säe Paulo, Gue
pe:::-miUe 80S feridos por animaes atacados de hy .

drophobia - raiva - ficarem DO município.
Attende chamados a qualquer hN8.

Telephone N· 44
Rua Presidente Epitaciü Pessoa s/no

Matriz: BLUMENAU
Filiaes em JOINVILLE, JARAGUA'

e HAMONIA
Capital autor1sado 2,OQO:000$OOO
Capital realisado e reservas 1.870:392$020
Total dos depositos C�. 18.000:000$000

Faz todas as operações bancarias
no Paiz

como deEcontos e c8.uçäo dEI titulos de expor·
tação e outras operações de credito, passes
pars as principaes praças .lo paiz, mediante

taxas modicaa.

Abona em conlas correntes os seguintes juros:

EXPEDIENTE: Das 9 1/2 ás 12 e

I
das 13 1/2 ás 141/2 horus.

Sabbsdos: das 91/2 ás 12 horas.

l. Caixa Posta
__ �

!Ir. c xa,»

ENFRAQUECE .SE? e

Ainda tem to.s., dôr nas

.oat••• no p.ito?
u•• o ,oclereso tonlco

fIlHO CBB080T!DO
de pharm. - dlim .

loAD DA SILVA SILVEIRA

(lIpJIgIde CGIII suc

ctae Das anellli.s •

colvalescenças
rOIlI[6 SOBERANO
DOS PULMÕES

Philips Radio

Optima Opportu
nidade

ß.rrdHe·;�.'j.::.l: com :;UC("t=�BO em \.r.d.
.....t\ l1HiH .... ::':.:. pr: V\:.ÜO.ill� da ayp.u.1lllF
... lmr'u "... :5 do ."nIill8 I

f'f\�. \3
E�' li<, \3

-- Milhares de curados _

"l,ilAfiUE DEPURATIVO DO SIUWiE

Precisa ...se
com urgencia, de um
t"apaz dt: 15- 11 annos.
que queira aprellder o
oHicio de typographo.
Informações na re.

dacção desta follta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·te serve"
.

-

SocialDirector. proprietario :

Honorato romelin

Caixa Postal, 12

Redê:lctm: João Crespo

Foi se um balão, maís outro enchendo a noüe
De pontos luminosos como estrellas ...
- Vão se também assim as esperanças
Fugindo ao nosso esforço por contêI as.

Enchem. o cêo da nossa phantazia •..
São balões - que soltei em tenra idade.
Brilham ... mas logo, desapparecendo,
S6 nôs deixam um pouco de saudade.

ou VaZr

A�NO XXI Jaraguá do Sul Sabbado, 1 de Julho de 1939 Santa Catharína No .. 987

""". v...�O'�

Nova Industria:1
,-

Pó de�Pudim
o Icdustrtel, sr, Arnol· Da Cis. Msyerle Boo

do Sehmítt, acaba de in- nekamp, de Joint Ille, re
stellar, annexo ao seu cebetnos a otterta de dí
curtume, uma bem mon versos pacotinhos de «Pó
tade Fabrica de taman- de Pudim Refrescante»,
COB, de melhor qualida- da Fe.bries allemã de
<i6. quo serão Iorne.cí. Produotos alíment i c los
doe a preços razoavets. Walt�r Kirchhnfl, de São
A fabrica acha se appa- Paulo. E' este um prepa
relhada para a mala II fado para a contecçao
geíra execução de qual- de uma sobremesa de
quer encommenda com- optimo sabor, recommen _

marcial. davel ao maís exigente
CumprimEmtamoe o sr. paladar. Acompanha o

Schimitt por mals esta mesmo, prtmorosamente
feliz iniciativa que, dado preparado. o pó para a VENDE SE um optlmo
(I seu eynamlsmo de ín- calda. Recommendamos automovel Chevrotet,
dustríal probo, terá re- ás dones de C�Ba o ex Intormações com o pro.
sultados beuetícos. ce llen te -Pö íle Pudim príetarín
1- ._... I Retre�Qaºtes., LEOPOLDO MAY.

'�:�!�I�'�!i��!! I

Adão Mabaeial do Registro Civil do 1. dis-
trito da Comarca de Jaraguá, Constructo lO •

dEstado de SantaCatarina, Brasil. r IcenclO o
Faz saber que compareceram

E h.em cartório exibindo os docu-j ngen arla ,_ Architecturamentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se: Executa quaisquer construcções de pre.EDITAL N. 943 d' .

'

f b
.

Oswaldo Porath e Amalia lOS, para casas commerClaes, a ricas,.
Enke.

. engenhos. todas as especies de casas dede, solteIro, lavrador, com
• d' f 't

-

t b'vinte e quatro anos de idade, mOl a Ja l ossas sam arras, pon es, oel-
brasileiro, n:ltur�1 deste distrito, ros canaes etc.domiciliado e residente neste "

distrito a estrada Jaraguá, filho O b r. a s de alvenaria, pedraria e concreto
legitin.o de Guilherme Porath,
e de Frieda Kaiser Pcrath, la
vradores, naturaes de Blumenau,
domiciliadcs e residentes neste
distrito a estrada Jaraguá.
Ela, solteira, domestica, com

vinte e um anos de idade, bra
sileira, natural deste distrito, do-
miciliada e residente neste dis- AMANHÃ - 2 de Julhotrito a estrada Jaraguá, filha le-
gitima de Alberto Enke e de
Hulda Fischer Enke, lavradores,
naturaes de Blumenau, domici
liados e residentes neste distrito
a estrada Jaraguá.
laraguá. 27-6-39.

EDITAL N. 944
Leopoldo Carlos Frederico

Ohde e Cecilia Stahl.
Ele, solteiro, dentista, com

vinte e qUlitro anos de idade
brasileiro, natural de JoinviUe,
domiciliado e residente no mil'

nicipio de São Bento, filho de
Gustavo João Joaquim Ohde,
natur"l da Allemanha, e de Ema
Berta Frederica Hardt Ohde, na
tural de Jdnville, domiciliadcs
e Itsidentes em Pedrdra. mu-

nieipio de Joinville O,ll.erece para proDIp-Ela, solteira, com vinte anos com Madga Schneider c Ivan Petrovich, Canções ... ' .

de idade, profissão domestica,
brasileira, natural deste distrito, de amor, lindas paisagens, não faltarão neste film, 1

.

11=�=================""11 ��r:;:f�i�d:str:d:ej!�:;t:á, �il�: a subl!me renuncia de uma mãe pelos fi!hos, co- ta entrega, qua quer

F t tl� ?
de Martim Stahl, C001el eiante, movera a qualquer espectador. Não deixem de .

D uro garao I O. �il�:�o�üttauht��m�st1�a,P�!��: assistir tão' linda funcção. quantidadede taanan..

ral de Joinville, residentes neste Aguardem: L ia 9, o grandioso film

dlsJ�:�g�á�t2g�6r��9�' Scipiio, O Africano COI, de prilDeira qua..

E para que chegue ao conhe·
cimento de todos passei o pre- I.·dade I.e•·tos de res.·III!..sente edital que será publicado , .. '

.

t:r"
pda imprensa e em cartorio on-

_� .....
de será afixado durante 15 dias ( \l

d
.

Si alguem souber de impedi- >.,,"� ,_\.t�'����"1 tente IDa e.ra ecouromentos I'CLlSe-OS para fins Itgaes. 6' � . l""-'"!:""" t, > ,Artur Mueller _,
'

\��\ lo/ •

h"ue foi lan"'�do para benific:iar a I Escrivão Di�triÍ<11 ;. Ofidal do,� r/I;
" �:�\�

�

CaprlC osalllente tra....... 3- Reg.stro C.vII.
J� I � �,.' ü;todos com

Phillps RadiOiJÁOTUSSA QUE FICA TUBEAcutiscbalhados por preços1 maO'nifica residencia no 1�� � � r O i\§ T R A TOS � �
. �

,
., o anuncio é a alma �, �., �\i M � k':') /

enc.·avalorde 100Contos porS$OOO do. negocio. E' DE EFFEITO SENSACION,;�Lsein C.Oncurr •

�a��m���� nortumo "Jaragua'"Rs. 1.350:000$000 D f-i' 11 � (j.Fap ii;;':� ml:!!,!o aS�i�PSiodl, Indo a Joinvi//e lUiml
11_ em nossa SelJ� e!! Age._."'�clas. II m,r � de A'rnoldo. Slf'th.....·tt.� -

•
&ID não deixem de visifar a lWlIJ

.. •••

I ���,��:�g�n�����������e��l��::��
I

I f.'?��z!'!���'!�! I_A_cc_e_!t_e�_:_�_S:_:_ee_�_i.d_:_:._p_e_IO_Matriz: S. PAULO &fllJ pe, qu fem o melhor sorfimen· rool!)
Rua Libero Badaró, 103-101 m . rffiIi)C.Postal,2999. Tel. 2 4550 - TeIg· «Constructora» m f� em fazendas finas e grossas I fJjJjJ

Filiaes em todos os Estados e � L - J �
__

A gen c: i a 5 no inter�or. ���������&���II�I�II���li������ �

I������������������u�����������-���: �����

Isontas do imposto. de consumo D. Pio do Froitas
ÂnniverBario8
Dia 26 festejou sua da

ta natalícía a sra, dona
AdeUs Doubrawa Müller,
virtuosa esposa do snr,
Arthur Müller, omclal do
registro civil.

Carlos Schwartz

Afim de tomar parte
no conoílío do epíscopa
do brasileiro, que se rea

liza na proxlma quínze
na deste mez, seguiu pa
ra a capital do país. S.
Exma. D. Pio de Freitas,
dígníssímo Bispo de Join
ville.

CasamentosPor decreto do Mi· ao consumo dos hoteís
nistro da Fazenda as a e da populsção ficam
g�as mineraes nas pro" isentas do imposto do
pnas fontes e destinadas consumo.

Terá Ioga! hoje, o en...

lace matrímonía] da Bß·
nhoríta Clara Meier, fi·
lha dílecta da tsra. VV& ..

Oarolma Meier, com. o
sr. Luiz Schwerts, filho
do sr, OUo Bchwarts, pre ...

sídente da Sociedade de
Lavoura eTres Rios d�
Norte".

f';·: �� ABATIDO e com
�

DOA DECABEÇA? Chevrolet

Onarta- feira ultíma viu
passar maís uma feliz e,

tapa de sua proveitosa
existeneía, o DOSSO ve
lho amigo e batalhador Falteeimentoe
Incsnsavel nas ingratas '

lides da imprensa, snr'l
Fal ceu quinta-tetra;

Carlos Schwartz, director o Inncêeute Waldir, nIho
do «Jornal de joíavllle», do sr . Mex Meldols, ;ge
que hu longos anncs se rente do Banco Agrícola
publica ns visinha clda- e Commereíal ue Blume-

I
de de Joinville. nsu.

Os que trabalham DO

«Correto do Povo". embo-
- Por rude golpe tol

ra atardiamente, enviam. alçado :terç8 ftetra, com

lhe cordlass felicitações. o Iallecímento, nomesma
día, de 2 filhos, do peque.
no João Ernr.sto, de doll
annos, e um Illho recem

nascido,' o snr, Ernesto
Ribeiro, resIdente 8 e•.

trada Jaraguá.

tira a dor e r.eanima
Estarà de plantão ama' �

nhã, domingo, a Pharmacia
Aurora.

.
.

Viaiante«
De regresso do Rio de

Janeiro, visitaram quinta.
feira nessa redacçäo os

jovene José e Waldemar
Schmitt, filhos do nosso - Em BaDaDol rB.llece.
amigo e conceituado in domingo ultimo, na avandustrial tmr. Arnoldo çada idade de 79 annos.
Schmitt, que acompanha. o snr. José Vieira, que
rarn OB escoteiros catha' pur muitos Slmos exer�
rinenses á Capital Fede. ceu o . cargo de estafeta
ral, afim de assistir 80. do correio.
4. ajul'j inter estadoal ali
realizado. ----------

--- Chefiando os esco
teiros de Rio' do Sul, de
velta do Rio de .laneiro, _

pasclOU por 8StS cidade
o brilhante jornalista sr.
Pedro Paulo, director de
nossa cOúfreira eNova

CineOdeon
DOMINGO

Philips RadioEm Matinée as 3,30 e a Noite ás 8 horas:
UM PROGRAMMA QUE AGRADARÁ AO

MAIS l:XIGENTE ESPECTADOR
Pharmacia de Plantão

J

BOM PARA TODOS

1. Supplemento nacional.
2. Desenho
3. Actualidade Movietone

iD�ijiõer fiiênuücIi Nova Tamancaria �

E'1'8».• A. criançaa em ida
de de crescimento dia.
pendem muit� ener

g'.à vital na �õtmà�1

C;ão de novas ceIulall.
Cumpre compensar
esse gasto- excessivo.
dando-lhe. TONICO
BAYER.

lODIE. BAVER

Só O terá quem adquirir um titulo
do excelente plano

«Universal H»

oplanoquedistribuemensalmente
211.105 premios, num total de

G SABÃO

Virgem Esp'ecialidade
, S�ßÃ� 'jIRGtAt

... -.

ESPECIALIDADE

d'e WETZEL & elA - JOINVILLE (Matca registrada)
NÃO DEVE FALTAR EM CASA ALGUMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


