
Movianento hypothe..

cario elD S.' Catharina
Os dados estattstloos oreendídos et.tré 'lO' e

1'ecentemente divulgados 50 contos foram as maís
pela admínlstraçãu de numerosas, pois corres
Santa Catarina, vem re- pendem a 49.871 do
...elar que ainda é'" bem movimento total.
diminuta neste Estado, Acima de 100:000$000,
a movimentação de �8.. somente se ultimaram
pttaís em emprestimos 5 operações, sendo 3
hipotecariGs. em Blumenau, uma em

Os dados se referem Xapecó e outra em FIo.
ao ano de 1936, regís- rtanopolís, Hipotecas tn.
trando-se somente em Ierlores 11 5:000$ foram
todo o Estado 305 ope- numerosas, pois se re

rações hipotecarias. ou- gístram 97. sendo 21 em
jo valor ascendeu a Joinville, 13 em Florfa-
4.913:000$000. Essa impor. nopolís e 13 em 8. Fran-
tanoía é bem inferior ao cisco. Dos 3�5n imoveis Rio. � O sr. Dulphe Pinheiro apresentoumovimento' mensal do hipotecados, 4v Estado,

C IN' I de Tmrni ã C I
.

Rio de Janeiro. 201 eram urbanos, no va- ao onse ho
.

aciona
.

e mrmgraç o e � om-

,;iEmbora diminuto,o va- lor de 3.113:000$ e 102 sação um prejecto destinado a por em pratica a Rio. __ Reuniu-se, demolor dessas hipotecas rurais. aV8liado� em .. idéa aventada pelo major Aristoteles Lima Cama- radamente, no Ministerio
eorrespende a 22, 43'1· 1.749:000$. Fato interes- ra, de ser promovida uma concentração de cerca da Justiça, a Commissãoda renda do Est�dü, que s.ante é que lOS empres- de mit jovens brasileiros filhos e colonos ex- de Administração dos Es-
naquele ano atíngíu a tímos teítos pelos ban- .

r
.

di 7 d stados, sob a presldencia21.900:000$000. As hípo- eo- e organísações Jde trangeiros, a rea I�ar-se no_proxlmo. Ia e e-
do snr. Junqueira Aires.

tecas de valores com- credito Ioram bem ínte- tembro, nesta capital. Serao escolhidos �enor�s Depois de discutido e apríores aos realísados pe de 10 a 16 annos, os quaes formarão, unifcrmi- provado o projecto do re
los partlcnlares. sados como escoteiros, na data da nossa Inde- gimento interno, organiza.Corr ida da Efe�ivamente, 08 es�a- pendencia, devendo aqui eermanecer durante uns do pelo secretario geral,
beleclmentos de credite 20 dias, entregues aos CUidados do Departamen- sr. Otto Prazer-s. foi de-

Gavea emprestaram tão sõmen- to Nacional de Immigração. Visa se com esse
batida largamente a neces

te 1.227:000$ em 54 ope. _ . sidade urgente de serem
Rio. - A viuva Sa- rações, e 08 particulares empreh�ndlmento collocar esses .Jovens em ���- padronizados o systhema

D'A I
. efetuaram 251 hipotecas tacto di-ecto com um centro adiantado da civilí- orçamentario e o regimebado nge o, segum-

no valor de 3,636:0005. sação brasileira, assim contribuindo pára o seu tributario des Estados edo as tradições dé seu Através dessas observa maior radicame nto ao Brasil e o desenvolvimen- dos municipios äo Brasil.
marido, que foi um gran- ções se �onclue quanto to do seu patriotismo. O presidente realçando o

Durante essa discussão
de incrementador do é precarra ainda, nesta . '_. a maioria dos membros da
automobilismo em nos- região, a organisaçâo do alcance. dessa medida, poz em votação o projecte cornmiasãe, opi'"!ou, apon-
so pais, acaba de fazer. credito hipotecario. que fOI approvado. tando as injustiças, e In

generoso donativo ao
1ii1������JfiiiAutomovel Club do ��A

Brasil, destinado área· :T. :'ti

�!tç��'�:z��v:as����; Amanhã Domingo, 16 de JtJlho Amanhã �

sabado D'Angelo já poz
á' disposição daquela en

tidade a irnportancia de
4-: contos.
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COlDlDissio de Adtninistraçio

dos Estados
Concentração de filhos de

colonos estrangeiros
Os assumptos debatidos - Os orçamentos e os regimens

tributarios dos Estados e municipios

coherencias, desacertos e

atropellos até agora verifi
cados nos orçamentos es

tadoaes.

Finalmente, foram no-

meados os' srs, Simões Lo
pes, Sá Filho e A. Moraes
para estudarem o system.,
orçamentario e o regimeR
tributario dos E&tados.
Municípios.

Ai Associação de Escoteiros
Brasileiros d� Indayal
Af!radece ao sr. Prefeito. MunicIpal....... -

A chefia dos escoteiros
de Indayal endereçou ao

snr. prefeito municipal de
Jaraguá, tte. Leonídasf-íerb

ster, o seguinte agradeci
mento:
«Tenho a satisfação de, .

em nome da directoria d.
Associação dos Escoteiros
Brasileiros de Indayal, vir
agradecer a V. S., o cari
nhoso acolhimento díspea
sado aos escoteiros desta
cidade, durante a perma
nencia dos mesmos nessa

Rio. - O eomte. Ama localidade, por ocasião das
ral Peixoto, interventor no viagens de ida e volta d.
Estado do Rio. entrarã na Capital da Republica, onde
próxima segunda feira no foram tomar parte no IV.
gozo de uma licença, afim Aiury ali realizado.
de ultimar os preparativos Esse ato que veiu de-

I para o seu proximc ca�a' monatrar o espírito patri.omento com a srta, AlzIra tico sempre dedicado porVargas, filha �o preside�-I V. S. á magna campanha.te da Repub)Jc�. .qep�)ls de brasiJidade que está
'I da grande e signlficativa sendo incentivada neste Es-
homenagem que lhe será tado pelo exmo, sm. dr.

I pres�ada por 50 prefElitos Interventor Federal, além
flumm�nses, o comte. Ama de louvado, conquistou,ral Pelxoto passará o go- pai'a V. S., a inteira sim
v�rno ao snr. Alfre�o da patia da familia indaialense.SIlva N��es, sécr�tan,o ge- Apro'feito esta OPOJtuni.ral da tnter�entorla_. dade para apresentar-lhe 0$Um matutmo de lisboa meus melhores protestos.annunciou que, que segun lUa estima e mui dis'do informações fidedignaS ró apreço. - Fredarico.recebidas do Brasil, o co Hardt, presidente.�
mandante Amaral Peixoto
e a senhorita Alzir;.l Varo

o casamenfo
da srfa. Alzi
ra Vargas

gas, após o seu casamen·

to no Rio de Janeiro, ru

mlrão a Portugal, onde fa
rão a sua IU3 de mél.

Rio. - Um dos aviõ5s
"Savoio Ms.fchetti". per·

,,.tellcente� á escola de
aeronautica militar, aca·
ba de bater um recórde
de velocidade, fazendo
o trajéto de Port!:.! Alegre
80 Riu em dua� horas
:e cincoenta minutos.

Esse feito de um dos
"Ratos Vêrdes", que era

.pilotado pelo major Ca.
nabarro Cunha, desper
tou vivo entusiasmo não
só nos circulos militares,
eomo DOS meios civis,
porquanto êsse VÔo ccns·
titue um recórde que
vem honrar a aviaçäo
Bacio' aI.

Nos terreno. da firma W. WEEGE " ClA. LTDA., Rio do Serro

o capitio-aviador
Clnabarro Cunha
_teu um record

pa_de resta
IPo p.1O Ia IP =5'=!�:::1

SOBRE o RIO JARAGUA9PONT
constando lIe Grande Churrascada, Bebidas, ifas, Tombola, etc.
Convida-se o povo de Jaraluá em geral Inicio: ás 'hora. damanhã

-

.. �

.�����III
Ladrões na Igreja de·

Carmo
Informam de Carmo, mu'
nicipio fluminense. qu� la
drões roubaram o templo
de N. S. de Monte Carme-

R
·

d lo, levando além. da prata'
eCepCl,Ona O .ri� �ê. valor. in!ri�seco e

I C I
.. hIStOrICO, a nqUlsslma co

pe a o Onla roa da sant�,'1ir�balhada em

B -I
- ouro mas�lço e cravejada

raSt eIra de diamante� e outras pe'
dras preciosas. Era uma
r'eJiquia tradicional, IIlotivo
de verdadeira curiosidade
por parte dos visitantes.

A cultura B in�u8triali8ação �o tabaco
Regressa do Rio Grande do Sul o sr. Waldemar Grubba. - Suas iniciativas para' O

incremento da lavoura do fumo em nosso municipio

Auxilios
Federaes

Conforme noticias an· n08sa lavoura. Portanto,

I
as inielativas tomadas

ter-iormente
.

divulg a das 'scientes agora da volta para o incremento da la
por esta folha, seguiu de s. s. dessa viagem de voun do fumo OQ mu·

em meados de junho pp. estudos ao visinho Es - 'oicipio, estando em dis·
até o Rio Grande Jo Sul, tado, procuramos ouvi lo, tribuiçâo '!sementes das
arim de visitar 08 prin· afim de colher algo de melhores qualidades de
cipaes centros industrio interesse para o nosso tabaco, etc.

..

Foi :xBsiuado decreto aes a, em especial, vol· leitor.eolono.. .

Soubemos que Já im'
autorizando o pagamen- ver suas vislas á cultura O sr. Waldemar Grub ClOU a construção de di.
to dos auxiltos federais e ao moderno preparo ba, elemento de compro- versos fornos para a sec·

relativo ao ano de 1938 technico do tabaco, que vada experiencia indus cagem do tabaco, e que
ás seguintes instituções naquelle Estado têm im· trial e õotado de larga contractou um te�hDico,
de S. Catartna:-Asilo de portante desenvolvimen inteHigencia, .attendeu· no Rio Gran�� do Sul,
Orfãoa São Vicente, de to, o industrial sr. Wal nos com espeCIal agra- para a esterlhsaQão do
Fpolls, 20 contos; Asso· demar (irubbs., da con· do, informando·nos Clue producto, o qual após a

ciaOão MalrenSI:! de En- ceituada firma Bernardo já estão em pleno exito seccagem noa fm'oos lo·
sino Mafra, e Colegio Grubbs, desta praça.
Sagrado C. de Jesus, de E' de conheciment?
Rio do Sul, 16 contos; geral, que n08SO mUnI'

Ginasto Laguense, de cipio já foi respei
Laguna, 15 contos; Esco· tavel productor de taba
la Arquidiocesana Silo co, mostrando-se, no en··

José de Fpolis, 3 contos; tantú, de annos para. cá AMANHÃ 16 de Julho
Instituto Bom Jesus, de e por motivos varIOs, ---------...;._---�------

Joinvtle; 15 contos; So· lamentaval retro c e s s o Em Matinée as 3,30 e a Noite ás 8 horas;
cfedade de Asslstencia e assim sendo, são de
808 Lazaros, de Fpolis, louvar os esforfoS do sr.
20 eontos; Ordem Tercei Grilbba, de ha muito
ra de S. Francisco da empregados .em, po� to·
Penitenoia de Silo Fran- dos os meios procurar
cisco, 10 �ontos, r�avivar este famo de

caUsúdos nas divarsas Washington. -:- O gene
zonas do inter!or, virã ral Goes Monteiro campa.
para a séde do municipio, reçeu 3a. feira, á recepçãoonde para tanto, será que OoS membros da colo.
construido um predio es· Brasileira, aqui domiciliada. Embaixada rlq Brasil na'peoial para a armazena· lhe offereceram. A festa
gem, dotado de todas as realizou-se na residencia Hespanha
exigencia8 para a boa in- do Major José Bina Ma· Ao que se noticia, serádustrialisa,llo do' pro' chado. Rela manhã, o ge' nomeado embaixador doducto. neral em companhia de Brasil na Hespanha o dr.Assim, aos n08SOS co· autoridades consuJares,rer Abelardo Roças. tendo jálonos desd6 jA orrerece· lizou vartos passeios pelos o governo de Madrid res.
se 8. possibIlidade ·de pontos mais pitorescos da pondido affirmativamentenovamente desenvolver cidade. áconsulta que neste sentido
a culturli do tabaco, cem O general GOt.s Montei' foi feita pelo Itamaraty. O
o plantio de sementes, ro embarci:lrá, de regresso sr. Abelaulo Roças é actuoquepoderäo obter nafirma ao Brasil, no dia 21 do I almente nosso representan�Gru ba� prhcipalmente corrente. I te diplomatico no Mexico.da qualidade amatella,
que tanto se adapta pa Ila o golfo e para ,as es-

�

tufas.
Está, pois, de parabens

a lavoura jalaguaense
I pelas innovações que a

firma., da qusl faz parte
o sr. Wald�mar Grubba,
vae introduzir arespei·
to da cultura e industria
liBação do tabaco, pois
que Ji·,raguá é um mu·

nicipio dotado de o-pti
mas terras para este pro
ducto, e multo terá que
lucrar com a exporta
ção do mesmQ, sendo U·
ma das nOS888 princi'
paes fontes de renda. --- 1:11 1

.A varia. institui..

ções do Estado

(Sezões, MalóFia, fmpaludismos,
Maleitas, Tremedeira).

G:uram�se rapidamente com

"Ca:psulas
.

Antisezônicas
Minancora"

Em todas as boas Farmácias
E' um produto dos laboratórios MINANCORA

Joinvile - S. Catarina.

CineOdeon
FEBRESDOMINGO

1. Supplemento nacional.
2. Actualidades da fox.
2. Actualidades da Ufa.
4. Continuando com as grandes producções

da Ufa, que esta empreza contractou, exhibiremos
o formidavel film

Camondongo Azul
., CLINICA CIRURGICA

do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra·
tica na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de
8armbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratoria de Analises.

Consultas ftt;la manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no oonsultorio ã Av. Getulio Vargas, esqui·
na Rua José Bonifácio, EJuasi defronte a Prefeitura.

Fala alMmiJo.
Dia

O Presidente da Repu· fissional, alem das con· ser brasileiro nato ou
blica assignou um de; dições já previstas em naturalizado. Segundaereto-lei, . no qual diz, leis e regulamentos em possuir carteira de reser..

ao: que, para obtenção da vigor são indespensaveis I visia das forças armadas
. carteira demotorista pro- os seguintes: Primeiro nacionaes.

com Henry Garant. Linda opereta, cheia de bel
Iissimas canções e ,bailados com a participação
do corpo de bailarinas do Theatro Municipal de
Berlim. - Ninguem deixe de assistir este so·

berbo espedaculo.

Os'motoristas deverão ser reservistas

Dia 23: �A Casa das 3 Meninas"&.
4:Demonio da Algería»

CAPAS IMPERMEAVEIS .. CASACOS E SOBRETUDOS Recebeu • offerece
ca. M&Y " FISCHER.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correin do Povo Ico1umna Catholi�a ,�
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ti �Pestas jubilareS. da eo""'e- .M E D 1 c o ,I",'No�o Coante. da 5a.
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--.- Rel��o MiJi·ta'r
ss�gnablraB ann�al 12tOOt. ._� ..........-....... da catbedral Clínica Geral - Molestias de Senhoras - Partos. r ....

rlgameRt�adiantado. de Cu" ba.
�

�

Redação e offinas: nty Consultorio e Residencia r Foram assignados de- da Escola de .Aeronau ..

Avenid .Getlllio Vargas. A �ongregação Mariana apostolo exemplar. Ém «Hotel Wensersky» - Rua Abdon Baptista eretos: promovendo ao fica Militar nomeada' o

Annincios: deaccordo com a ta-
dos )o�ens j da Cathedral seguida o díreetor da con- -(ENTRADA INDEPENDE",Tf) posto, de general de bri- Jemente-coronel' da J\r-

_bell. de preços em vigor. de21Curatyba. cemmemorou gregllção fei bellisiima ora-
�

,

-: �- �. , , gada o coronel Miguel ma de Viação, Armando

Pllbl- I'C -. •

á
.-
de Junho, o seu 25. ção atravez do radio. Ap)s Atende chamados a qu I h d di ',,' � . .

d C t A d S M II A

��:'4e"f""'i' fI500 • h-tan""ersaria de exislencia.t a missa os màriano. ru-f
.

a quer ora a ra ou oa noite. e as or . yres; e xone- e ousa e e o ra-

, _', co UlOna. Para i�so foi elaborado matam 'para o Instituto S.
rando os gener�es de ríginoia, para exercer in-

Ori,inaes embora não 'Plolblica. um caprichoso programma, Mar,�a, onde,lhes foi, ser' p '�M'
.�

�
, - divisão Manuel Rabello terinamente as referidas

cio� 'não serão devolvidos. que constou tambem dâ vido café com doces. A's O fT:l au a I n a n c O ra do cargo de comrnan- funçções.'

A redacção não se responsabili-
vmda da Imagem de Nos, ,15 horas, neste dia, teve

dante da 5. a Região
Ia pelos conceitos emitticios em

sa Senhora de Rocio de logar a grande assernbléa E' a romada ideal! Militar e Emílio Lucio O I t
artiios assignados. Paranag.uá, para. Curityba, Ra Cathedral Metropolita'

. evan e'

tendo sid
' CURA TODAS AS Esteves do cargo de di' •

.

o a primeira vez na, realizando se a seguir rector de Engenharia, e' ""DUDUnlsta
que sahia d.e seu.santuario a grande Procissão Eueha-

FERIDAS, tanto .v

p�ra fazer viagem .até a ea ristica, afim de implorar
humanas como de nomeando os mesmos de 1935

pital do Estado�s<itJsfazendo voeações sacerdotaes para
animais.' officiais g-eneraes, respec-

assim os anseios da- nu- o Brasil, terminando com NUNCA EXISTIU tivamente, para as fun- O Supremo Tribunal

merosa população catholica a benção do SSmo. Sacra. IOUAL! ! ! cções de inpector da ar-
Militar confirmou as pe-

que se comprimia nas prln- mento.
nas impostas aos cabe-

cipaes arterlas da cidade, Dia 26, segunda -feira,
A Farmácia Cruz, ma de Engenharia e .

rendendo homenagem a ve- ás 5,30 realizou se a missa
deAvaré,(S. Paulo), commandante da 5. a ças _do movimento co-

Acham-se a venpa os gneerg8da_ santda. ,,:,artia� codn; e pi oeíssão de retorno da �ÁNCÖoRl:.a �rc!� Relegião Militar;, e o
munista def. 1935 �nt�e

leguhítes' terrenos em I' açoes o menor Q imagem de Nossa Senhora general de brigada Ray � quaes iguram LUIZ

Sio Franciaco :,',.' ,�stado, bem como de San. do Rócio, que milhares de
ras que nem o 914

d S· Carlos Prestes e Harry

1. Terren'o dá ÍIlarlntia ta Cathartna fiteram se re- pessoas conduziram até a
conseguju curar. mun O amparo para o .'

, rua Marechal Floriano presentar
..

A' noite, em estação terrovíaría ,lendo
Da. Oarclína Palhares , dó joinviUe, curou com cargo de . direclor de Berger. Pr�stes fOI con-

entre as casas do snr praça publica, houve tri ainda numerosos fi'is a
UMA SÓ LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS! I Engenharia.

demnado a 14 �n�os e

Carlo$ Pereira e Marcos du!> em louvor da Santa, acompanhado em), carros Têm havido centenas de curas semelhantes!! ! Exonerando o tenente 4 mezes de pnsao e

(Jörresen, fazendo frente cUJO sant.uario estava ins- especiaes para o líttoral, Adotada em muitos hosnitaes, casas de saude
-

coronel Djalmar Vieira Hafry Berger a 13 an-

ã dita rua e para o mar, tal�ad.? Junto a entrada prestando, eorn Oi c:oracões e clinicas particulares. I Mascarenhas do cargo
nos e 4 mezes.

com 26,57 e fundos Arua prmclpal da Cathedral. no rejubilados, mais uma ex· AVISO IMPORTANTE: A verda eira ePOMA·

Laguna com 22,30. qual achavam �e .

centenas pressi'\T3 hom.naeem á Vir. DA MINANCORA. nunca existiu a não ser em
de commadante interino

2. Terr.eno situado á I d.e pe�soa8 asslstl�do a ce gern do Rocio. su�s latinhas originais com o emblema simbólico

avenida, Nereu Ramos, à rJmo�la c�m respeIto .� '\Ter- Term,inaram asiim as fes· aCIma. Recusem imitaçõés! Exijam a verdadeira

! kilometros apenas da d�delra fe: Na occaslao do tas jubilares dOI marianos MINANCORA em sua latinha original!
cidade, com uma casa de tnduo. varias orado�es sa' de Curityba, deixando a REPAREM BEM AO COMPRAR!
regular tamanho, feita de cros fIzeram �e OUVl�. .

todos que as presenciaram E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA�
madeira e coberta com Sabbado. dia �4, a nOI as mais profundas impres-

'

telhas de barro. Tem a t�, na �éde �a LIga Catho· SÕe6, e sem duvida c:onsti.
de JOINVILLE.

kente para' a rua � �ara hca,. fC!1 ser�lda em honra tui�am.u� marco nos anaes

a linha da Estrada de ao JubJl�l!' as pessoas gra· da Rehglao e um äspe,eta
Ferio S. Paulo R.'Gran- das e Vlsltantes, farta .me· culo inesquecivel jamais

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES

de, com, 248,55, fAzeri�o, sada de doces e beb.ldas, presenciado em Curitvba. devi�a�en!e registrado na Ordem dos Advogados do BusiI, com

... d
"" U

t d b
J escntorto a Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfreao

,�n os II uma estrada de no an .0' se ul!I. am lente
U M'. Klu�. Ace�ta cauzas civis, comerciais e criminais e encarre a-se

'rodagem. Este terreno', d? lI).alO� cordlahd�de. No m ariano de mventa�los) defezas de contravenções fiscaes, elabora co�tra-
,088Ue abUDd'4i,nCiá 'de a-I

dIa segumte, dommgo pe
' tes .de sO.C1edad�s em nome coletivo, em comandita simples, de

gua nascente á abundao- la manhã, houve missa Congregação ��rtal e tn�ustrla, por 9uotas, de socie�ades anonimas, coman-

•

d campal co hã
,la por açoes, de sociedades cooperattvas de penhor agricol

.1a 6 mattllfl é presta.se, .

m comun O aos-
M"

, penhor comercial e 'enfim elabora contratos' de toda e wal II
a,

para � cultura 'é criaçlo, I manano.s e ao povo, sen- ariana de Jaragu� natureza, clssim como requerimentos.
'I q er e nomeou para o corpo

e. para um alto negocio do II missa celebrada pelo HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas. •• pIuInn.• chi....
de graduados especiaes

'ea80:'Íleja'adquirido 'paraJ Revmo.
D

.. A�ic� Euzebio Am<tnhã terá logar, na llIiooa SILVA SllVflRA ,do quadro da ordem do

• 'Yenàa 'em lotss da Rocha. dlgnlsslmo arce- miMa das oito, horas, a GI'na'SI·O P arth p' merito militar, com o

SUB area total' é de I bispo de Curilyba. O es" comunhão geral dos Con� B non 'aranaenSB &Rpr._ com sue·
grau de gra'nde offl'cl'al,

2-i&OOOmetro8 quàdrados pectaoulo de fé mostrou se flregados Marianos de Ja.. ",'
cesse Das IRetllilS e

. 3; Terreno situa'do no verdadeiramente des I u m - ragu�, que seri ministrada (sob inspeção federal permanente) ToMiCeISõBE�NO O general tJe brigada

"gar 'Lal'Bnjeiras com brante, l>ois viam se Tece- pelo revmo. padre Alberto Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
DOS PULMÕES Carlos D'Marquez, do .)<-

264 metros de frente para ber a sagrada hdstia mi- Jacobs" vigatio daparochia. RUA COM. ARAUJO N. 176. - FONE 1-1.9-2
exercito argentino.

o mar, e iundolJ para a .ares 1e marianos coope- Hoje, das 4 ás 6 horas� Estãl! f!_m pleno funcionamento as aulas de ifã�;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;����o;;;;;;=:;;;i; iiiiiiii!�_;;;;;;o;;iiiiiiiiii--'

'listrada das Lal'anJeira.s rados por: tod� .o p,?vo. t�dos os int�rei.ados te- admlssao á la. série do CU1"SO Fundamenta/.
'eom IL area total de 177 A santa mIssa fOi madl!lda rao opportumdade de faze" N .

mil metros quadrados. pela IJOSsante emi�sora da rem a ilecessaria confissão. �s mJzes de Dez:mbro e Janeiro as

No ter.renb estAo con. P�B 2, tendo occupado o Após a missa realizar'se-
au as este curso sao GRATUITAS. E

8t�uidos 2 fornos para fa- microfone. o congregado á a !eunião !ßensaI, no Faculdade de Comércio do Paraná

"rlc�çlo de' oal, onde snr. dr. Eltas �aram, des- Colle�lo S. LUIZ, a qual . (�scola Remington)
Ioram aplicados 70.000 ti. ,erevendo a mls&a e de' deveI ao comparecer todos fIscalizada pelo Governo federal

jolos os quais podem ser
monstrando sobrpmodo o os congregados e aspiran· CURSOS' Propedeutico Perito Contador A

.

aptov.itados 'para cons- leu merito de Qrador e de teso � liar d� comércio. Ínternafo e Extern�to�X�
tn���ue um ancoradotl- 'aO t.S ()

CURITIBA Paraná

10 abrigado pela fiha do II NT·Araujo, éom ponte de a·

tracaçlo para hiates. � Levamos ao conbecimento dos Ova afian c a fIaDista "da cidade ape nossos prezados clientes que por
.,s 3 8 4 kUom�troll,com.. ..' ..

•om41unicaçlo por terra
motivo de força maior, estamos Im..

e por m�r. Tem direito possibilitados de attendel-os f6ra do
ai marinhas. borario estabelecido para os estabe.. Ofi:"':erece para proDlp-

, 4:. Terreno no lugar I
..'

b
..

A' -

Purgatorio com trente
econentos ancaraos.

para o mar, 96, metros, O borario fixadopara esteBan.. ta entrega qualquer
lugar proprie para cons- co é O seguinte:

'

RUçlo de aprazfvel vi- t·d d dTenda, para banhos de Das 9,30 ás 11 boras, e quan I a e e talDan-
mar. : das 13,30 ás 14,30 boras. I
Os fundos deste terre. '

-
" 'cos de prl·....el·ra !

110 v�o até a estrada que
BANCO AGRICOLA E COMMERClAL, ••• qua- 1====

se destina ao Forte Ma· DE BLUMENAU .. Filial: JARAGUA' I·d d �. d ��i.�����������iiiii?==��-=--.=iiii=.�.�iiii=.�.�iiii=.=.�ir...,!
::r'::oLU:••• ..fr� J� .

.

I a e, .atos e resis.. t-

�::::�d,:T:��Yi..\l8:.·::!: PalacoJlolol tent� madeiraemuro DR.LUlZDES011ZA

As plantas e todas as
. "�p"lchosalDente tra

ADVOGADO

informações, com OUvei. de MA.RTINS JARUOA
... &" ' - Escriptorio - Avenida Getulio Vargas

18"FUho, com quem se �ua Barão do Rio Branco N. 02 b Ihfl,' d
Residencia -, HOTEL BECKER

���o:r:::, ���::,:.r.c�: .

Hdos os quartos e appartamentos com "iua
a a os, por preços -

corrente, quente e fria. 5e
·

Chevrolet
-

E!evador,frllforillco - Coslnhade/a.ord III.
m conc:u�renCla.

VENDE .SE um optimo
automovel Chevrotet.

'

Iqfor�açõea OOD,l o pro·
,riltarlo

'

f LEOPOLDO MAY. Sempre tem em casa o

;���!�,.'. Q�e�i!;�;&������!am
.

de Arnoldo LOOßardo SchmiU.

Optima �portu·
- Didlide

Cond9coração.............._....

DR. J. I. ROCHA LOURES
MEDICO ESPECIALISTA Na qualidad� de grão-
Olhos, Ouvidos, mestre das or�ens braw
Nariz e Garganta. sileiras, o Presidente da

Rua Principe. Fone 334, Kepublica conferiu a

JOINVILLE Oran Cruz da .;,: Ordem
..------1-.. Nacional do' Cruzdro

do Sul ao general Laft
zaro Cardenas, presiden
te da Republica ::dos Es
tados Unidos Mexican'os

ENFRAQUECEU-SE? e

,�i"d. tem to.s., dôr nas

...bi•• no peito?
Use • ,.derose tonico

fIlHO CBE080TiDO

WANDERER
A melhor
Bicicleta

Carlos Hoepçke S. Ä.
Filial Joinville

Depositario em Jaraguá: H. Kopmann

BYCICLETAS
BRASIL

EXTR� REFORÇADA
ELEGANTE

PANTHER

f!ERIDA$..
ESPINHAS
ULCERAS

�����
DARTt-IROS
f.L9RES,B�04fiC�
'RHEUMATISMO

"IiIia:llillf'_ sçRO�H,UlAS
$V'PHlUflCAS

VICTORIALêd� o que diz o sr. José Maria Bento. activo industrial
elIÜbêtecidb nesta tilidei; â 'i1tã' :;&.ndrade Neves n. lOS.

-O ..baixo firmado declara qwe ha milita tempo �o�

recorrer ao preparado PEITORAL Df: ANOlCO PELOTttNSE
quando � s11á família ,acha·se alguem 40inte dé ,tOlle" bf�",
chites, reslria®s, etc, ',Sempre esfe optime remed!o�e tém prés"'
tado relevantes serviços, acalmando as tosses, fazendo de:iappa'
recer raeidamente a bron"hite e restituindo a saude e o 90c'20
aG i dGel1te. __ ..

.
' .

'f

A. criançada toma.o cot1l verdndeiro prazer, o iMC já e

enorme vaatagem para II medicação das crianças. - ,

Jó8' Iraria Bmto.. -

Acceitam--se, pedidos pelo'
telephone n. 18. . MAIOR DURABILIPADE

�qos leID coacurrencia

IMPORTAOÔiÍI:S., ,',

Q�C) sTDN'- I. A.
L

• _. ; f .# -�, .., "," IM. -,

for. dI �J"Úl�ilk

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura MtJlllcipal de laraguá
I

Quadro sintético da RECEITA, relativo' 'ao mes de Junho de 1939
(EXERCICIO DE 1939

. Requer�mentos
I., despachadoS

DO POVO

T L o s

- ... -

Movimento d� Caixa
Ola 26�6-39

Saldo do dia 24-6-39
Receita Orçamentaria

Renda do dia 26-6-30
do mês

Mez de Julho - Dia 6
,

Germano Ehmke Filho
. Requer vistoria e «Ha-

Renda bíte-se» de seu predlo &.
prevista rua Oel Procopio Gomes.

--------�-------------------------------+---------�---{�----�--------�--------- Como requer.
João Planinschek . Re

quer licença para ptntu-
1'a externa de sua casa
e reforma da varanda.
Como requer.
otto Rumor - Requer'

licença para construir
118:000$000 uma instalação sanitarl&

76:938$000 15:000$000 com 1 WC em sua casa
9:930$000 7:000$000 á rua Preso E. Pessoa.
4:059$000 Como requer.

Dia 7
Augusto Gerent - Re ..

quer baíxa do imposto
5:000'000 de seu engenho de ca-

2:743$500111 7;000$000 Da.' Como requer.
2:405$800 3:000$000 Dia 8

João Karger . 'Requer
15:291$700 24:600$000 vistoria iostalação iSBni-

390:000$000 taria e «Habite-se» de
sue casa , rua CeI. Pro.
copio Gomes' Como re

'quer.
Otto Rumor - Requer

.

vistoria instalaçlo s�ni-
o Fesoureíro : França YOIgtwa'U.

t taria e reforma de sua

U casa á rua Abdon Bap
tista • Como requer.

Jaraguá, 12 de julh.
de 1939.

R. Sans, Secretario.

9:188$200

1:990$100
11:178$300

_

Despeza Orçamentaria
PaIO ao Agente doCorreio aquísíeão de
selos para Secretar'a 7$500
Idem Carlos Hoepcke S. A. a. dupl, 1 ét30!
I. fornec. 5 caixas vidros maleísím azul
e venc. em 20 do corrente 711$100

Balanço
�aldo que passa para o dia 27-6-39 10:459$700

11:178.300
Dia 27-6-39

Saldo do dia 26-6-39
Receita Orçamentaria

Renda do dia 27- 6-39

10:459$700

2:263$400
12:723$100

12:723'100
Dia 28-6-3Q

Saldo do día 27-6-39
Receita Orçamentaria

.enda do día 28-6-39 10:810$400
23:533$500

Despeza Orçamentaria
Pago Turma do levantamento cadastral
da cidade folha mez janeiro ca.
Idem Felix Schmlegelow por saído do
Deê. Lei 51 de 14·2-39, para constr. do
Grupo Escolar em Hansa 6:000.$000

Balanço
Saldo que pas8a pa.ra o dia 29-6-39 16:642$800

23:533$500

I T u

REeE1TA ORDINARlA
1. TRIBUTOS

1 - Imposto de Licenças
2 - Imposto Predial Urbano
3 - Imposto Territorial Urbano

-

4 - Imposto sobre Diversões- Pl,lblicas
5 - Imposto sobre a Produção Agricola e Pastoril
6 - Imposto de Capitação
7 - Imposto Pecuario sobre Oado maior e menor

8 - Imposto sobre Industrias e P.fofiss�es (inclusive
Patente por venda de Bebidas e Fumo) .

9 - Imposto sobre Oado abatido "

10 - Taxas de S6rviços Publicos
11 - Taxa de Melhoria e Valorizaçio de Imoveis

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

RECEITA EXTRAORDINARlA
15 - �ivida Ativa
16 - Multas e Rendas Evuntuais

RECEITA ESPECIAL
17 - Receita Especial

SALDOS DE 1938
I!m Caixa 1. Distrito

• 2.-
No Banco

g:55,,960
33:832$910
82:000$000

·TOTAL

456$900
442$100

ARRECADACÁO Total

2:000$000

anterior

89:715$500
25:239$900
14:274$300
2:683$400

17:960$500
t,

24:663$900

2:251$400

1:755$000
576$000

14:274$300
482$000

70:000$000
21:000$000
19:500$000
6:000$000

91:900$000

76:104$500
7:�96$500
3:464$000

833'500
2:633$500
595$000

3:217$4007:601$500

12:1'5$300

2:286$600
1:963$700

13:133$700
228:891$600

615$900

667$500 2:832$800

2:158$000
25:439'700

125.392$870
374:724$170

890$900 Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 30 de junho de 1939.
O Contador: Alfred. Moser

VISTO: LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito.

Dia 29-6-39
Saldo do dia 28-6-39

:RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 29'"76-30

16:642'600

1:107$200
17:749$800

Dia 30-6-39
Saldo do dia 29-6-39

Receita Orçamentaria
Renda do dia 80-6-39

Responsaveis
jntendenoía de Hansa - Rec. coar, talão
S4 - Importeneta recolhida á Contado
ria 10 % s. a receita mez de junho ea,
Idem talão 35 - Importancía recolhida
á Contadoria adicional 10 % s, o ímpos
to arrec. mez maio ea, e destinado con

strução predío Intendencia

6:574$300

375$100

..
300$000
450$000
500$000
400$000
330$000
4ÇHJ$OOO
330$000
230$000
,,300$000
150$000
180$000
180$000

Quadro sintético da DESPESA, relativo 00 mês de Junho de 1939,

EXERCICIO DE 1939

>,

Contadoria da Prefeitura Municipal de jaraauá, 30 de junho de IQ3'
O Contador Alfredo Moser

VISTO LEONIDAfJ C. HERBSTER, Prefeito.'
o Tesoureiro 'ran,a Y(Jllgtwau

T I T U L O s I DESPESA
Total Despesa

/ anterior ! do mês fixada

VERBA 1 - Camara Municipal
2 - Admininistração e Fh.C%ali$ação 21:237$000 4:117$800 25:354800 56:380$000
3 - Expediente e Despezas Diversas 5:768$500 1:084$100 7:572$600 I 19:780$000
4 - Viação e Obras Publicas 89:726$060 23:800$700 113026$760 133:545$700
5 _.: Obras Novas e Desapropriaç�es 5:000$000 5:000$000 12:000$000
6 - Serviços de Utilidade Publica . 4:770$500 1:008$100 5:778$600 12:800$000'
7 - fomento A<!ricola e Pastoril 49tooo !93$000 242$000 1:300$000
8 - Educação. ultura e Publicidade 8:352$000 2:7601000 11:112$000 37:600$000
9 - Higiene e Assistencia Social 1�867$400 1949$800 2:i�17S200 10:300$000
lO - Contribuição e Auxilios 20:248$400 10:720$000 30:938$400 '4:346$250
11 - Divida Passiva 1:892$900 459$600 2:352$500 6:550$000
12 - Despesas Policiais e judiciarias 2:136$900 791$800 2:928$700 6:927$200
13 - Despesas Patrimoniais 1:459t600 326$10:> 1:786$400 4:000'000
14 - Despesas Industriais I

6:572tsoo 10:370$85015 - Despesas Evéntu;tis 154$000 6:726$800
Ui � Verba de Aplica"o variavel 19:500$000
17 - Apliceção da Receita Espeeial 24:600$000

169:0811060 46:5855700 215:666t760 390:000$000
Saldo que passa para o mês de Maio

15:144f300EM Caixa 1. Distrito
. - 2. - 17:779'410 t·

No Banco 128:138$700 U59:057$410
374:724$170

15$000

150$000
170$000
170$000
170$000
170$000
fiO$OOO

30$000

31:$4�0 I()$Soo

HEMORRHOma suacura !em
___________... '111!1 operaçao
D O e n ç a s anCH'etaes, varizes e

erisipela sua, cura·

Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA

BancoAgrícola eCoDl"
lIIercíal deBlulDenaU

Matriz: BLUMENAU
Filiaes em JOINVILLE, lARAGUA'

e HAMONIA
Capital aütcrísado
Capital realisado e reservas
'I'otal dos depositos

i

I Faz . todas as operações bancarias

1
no Patz

como descontos e caução de tHulos de expor·
tação e outras operações de credito, passesI para as principaes praças 110 paiz, mediante

taxas modicas.
'

Abona em conlas correnles os segUintes juros:
A dfspssição, sem aviso, com retiradas li.

vres para quaesquer importancias 2 %
Com avis0 previo (retiradas com avisos

conforme a importancia a retirar) 4 %

Dep'Jsitos Populares Limitados (até 10 con

tos) depositoH inlciaes a partir de 20
subsequente a partir de 5$000 4 1/2 %

Prazo fixo de 3 mezes e depois 2 mezes
de a:viso para retiradas

.

5 %
Prazo fiXa 1 anno e depOIS 2 mezes de

'

aviso para retiradas 6 %

Succursal em JARAGUA'
EXPEDIENTE: Das 91/2 ás 12 e

das 13 1/2 ás 141/2 horas.
Sabbados: das 9 1/2 ás 12 hOlas.

_ Caixa Postal n. 65

2.0DO:000$000
1.870:392$020

es. 18.000:000$000

End. telegr. eCaixa»

323$600
25:022$800

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. ao Tte. Prefeito Municipal s. repre
aentaçAo C. mez

Pg. ao Secretario s. ordenado C. mes

Idem ao Contador
- Tesoureiro
- Agente de Estatística
· fiscal·Gerai
· Bub-Físcal
· Zelador .ría Prefeitura

",> Idem ao fiscal.Ajud. 8. ordenado c. mez
- Delegado de Policia
• Carcereiro graUf. c. mez
- Zelador do Cemiterio

Pago ao Agente de Estatística díaríaa 2

dias quando em viagem a Hansa a serv.

da Administração
I

1 :.J$ooo
Idem ao fiscal Hering s, percentagem
•. cob. imp. s. gado abatido taliiies 21 a 25 49$000
Pago Guimarães Dias & Cia. tomec. ma
terial para diversas repartições conf. s.

p-ota e. mez 399$100
Idem Eduardo Ntcolich fornec. 5 bobinas

-Jie papel para maquina somadora Band

Pago a Leopoldo Reiner fornec. 1 bloco
talão e 50 sinopse 8. nota C. mez 150$000
Pago aus seguintes professoras munici

paes ord. mez de maio c. a.

Sofia P'I Lenzt
Amandos Cardoso
ladi Gomes
Alice Silveira
Ediwiges Macedo
Pago !nspetor Escolar gratifico C. mez

Jdem, Vva. de João Doubrawa fornec.
1 -espanador 4$8000
Idem, Teodero Krambeck fornec. maca'
dame 22 3/4 m3 para conservo ruas no

mez de maio e. a. 111 $00
Idem Henrique Boeder servo conservo

11m t�echo estrada Rio da Luz no mez

maio c. a..

Idem, Alvim Kreissig fornec. madeiras p.
pranchões etaboas
Idem Monoel F. da Costa 1 maço de pregos
Idem Alexandre Haacke servo com car-

roça 22 1/4 dia8 á 12* no c. mez 267$000
Idem Sebastião Fagundes serviço C. duas

carroças sendo uma 24 dias e outra 23

dias á 12' diario8, no C. mez 564$000
Idem, Guilherme Gumz fornec. madeira

pala demarcações (} reforma de oerca

8. nota c. mez 150$600
Idem Germano Ehmke Filho fornec. div.

s. nota C. mez 55$900
Idem Breithaupt & Cia. s. nota fornec.

pregos e cimento 297'600
Idem Carlos Hardt fornac. 202.0 tijolos
para coustr. boeiro estr� Nova 8. nota C. m.

Idem Breithaupt & Cia. s. nota forneci·

mento 100 telhas frahcezss
Idem Pedro Padroni servo colocação um

f.xo
e coneerto motocicleta

dem L.othar sonnenlio_h_l, 1 eixo para a

otocicleta '

ago Germano 1thmke Filho 6 enxadas e

54$000

f:E!S ;.·v:�t;eCjo�on
..
oubrawa 1 cadeado 4'090

�.
'NOrrA: A do�umenta.,lo.

re.
ferente ao balan-

folhas operado8 C. m. 2:951'500 cete -8upra,...bem como. 08. llvrol eltao a dispo8i·
ém Ma, Cl Flsch�r 11 cotterior para 1 çlo de qq�� queira eXam,lDar' .

.. .,

digente,
20'000. ,VISTO "_v

"

.'
L

Idem Vva. dtt- Jlll. Doubra"a 2 l.taa de II- IAtntItlu C.Hu",_ 4 �/1NIIo M..u,

leite'cDndeo!ado e 1/2 Idlo araruta sua Tie. Prefeito MunIcipal Contador
..-.......��

Decreto-lei n. 62
Abre credito especial
O Tenente Leonidas

Cabral ,Herbster,Prefeito
Municipal de Jaragoá.
n9 uso das 8tribuiçõ�.
que lhe slo conferida.
por lei, e de acordolcom.
a autoriza(lão contida no
Decreto estadual n. 824,
de 24,6.1939; ;

Oecreta:. f

Art. UNICO - Fica a

berto, por conta doaal
do verificado no exerci.
cio de 1938, o credito
especial de Rs. 800$000
destinado a atender ao
pagamento dehonorario.
por serviços profissionais
prestados ao Prefeito
Municipal e Zelador do
cemiterio publico desta
cidade, pelo. advogado
dr. Antoçto B�ato8 de
Araujo, .no precésso cri
me que lhes foi mM'.!do
pelo medico dr, Godofte"
do Guilherme Lutz Luce,
Prefeitura Municipal de

Jaraguá, 6 de Julho de
1939.
sss) Leonidas C.,Herbster

-

REmato -Sans
Alfredo M08er.

Portaria n. 41
O Tenente Leonídas C.

Herbster, Prefeito Muni
cipal de Jaraguá, no use

das Btribuições '1ue lhe
säo conferidas por lei;

,

AUTORIZA o Intendeu.
te de Hansa, a gdstar em
serviços :publicos, per
conta da verbs. n. 16,
&Verba de aplicação va·

riaveh, até a quantia de
Rs. 4:662$300, relativo a
5 % da renda tributaria
daquele distrito.

Comunique-se
Prefeitura Municipal

de Jaraguá, :11 d€l Julho
de 1939.
a) Leonid8.s C. Herbster

PhiUps Radio

Aviso
Solicita-se, a quem souber, de inform.ar a

esta Prefeitura Municipal, sobre o paradeiro de
MARIA BOLOGNINI, pua que se possa informar
devidamente a Agencia Consular da ItaUat em

Orleans, neste Estado.
,

jaraguá, 5 de julho de 1039
,H j.

Renato Sana See �tario

Phartll,acia de Plantão

Estarà de 'plantão ama'

nhã, domingo, a Pharmacia
Estrella.

Indo a 'oinvillo
não deixe... de visitar a

Casa das Sedas
de IrmãosZaftar áRua doPrlncl��
pe, Que tem o melhor sorUmen
fo em lazendas Iinas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Philips Radio

IDe Banano ll"'_iiiiiiiiiiiiõiiliillillllllliiiiiliiiill�__iiiiliiiiiiiiiiiiiillliliiiõiSliii:iiiiiiii!l

Baile chita
Revestiu-se de grande

brilhantismo o «Baile de
chita» realizado sabbado
ultimo, sob a cadencia de
exeellente conjuncto mu-

sical, prolongando se as. (Carteira Profissional n, 611, do Conselho Regional de
danças até altas horas da i Engenharia e Architectura - 8. Região - Porto Alegre)
madrugada. ,Serenata Engenharia.- Arcbitectura Baptisados
o povo desta localidade I I Foi levado esta semana

foi surprehendido, terça Executa quaisquer construcções, de pre- á pia baptísmal o innocente
feira á neíte, por um gru diô�, para casas corrm.rciae-, fabricas, 'Oscar. filhinho do sr. sar

po de rapazes, de )araguá, engenhos, todas as espécies de casas de gento Oscar Barbosa e sua

que nos proporcionou lin .

di f itari pont bo J' esposa, d. Maria Magdalemors W, ossas ssru anas, .es, e
f bdas musicas. na (-:a ermann Bar OS8.

A população local relu- ros, canaes, etc. Serviram de padi inhos o
bilada a tão bonrosa visit�. O b r a s de alvenaria. pedraria e concreto I snr. pharmaceutico Carlos

Hafermann e sra. d. Era,
thides Outra Hafermann.

.

JQrdão Alv., David
"

��t,tUr'd
procurador do Comité,
neste fstado, dos her
deiros do Commendador
Domingos Faustino Cor
rêa.
O snr Jordão Alves

David em palestra com
o nosso director teve op
portunidade de referir-se

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO

Adão Maba
Constructor Licenciado

Gosto de vêr o teu explendido triurnpho
.

Na vida, - que, por tudo, � m�u olhar Vislumbra ...
Mas não sei como tu vences assrm na vida

,
Quando ha tantos mortaes, como tu, na pernumbral

Oil Vaz .

lamED I19IR

"iças que lhe foram con

fiados.
Gratos pela visita.

Viajante.
Acha-se nesta cidade, em

visita aos seus parentes,
o sr. Oscar Barbosa, sar

gento do S. M" sediado
em Lages, aeompanhado
de sua exma. esposa, sra.
Maria Magdalena Hafer
mann Barbosa.

A.viso
Pede-nos 8. Collectoria

das Rendas Federaes a

visar aos interessados,
srs. José Tietez, Manoel
Bernardino Braz, Narci
so ferraza, Antonio frey - Seni Calomelanos-E Saltará da

berger, Liborio Freyber- Cama Disposto Pa�a Tudo
.

f b
Seu figado deve derramar, diaria-

cer e NIcolau rey er- mente, no estomago, um litro de bilis.
,.

" Se a bilis não corre livremente, 03

ger,·. .que ate o dia 20 do alimento. n1lo .ão. dil!t'ridoo e apodre
cem. O. gazes Incham o estomago.eorrente d e vem pagar Sobrevem a prisão de ventre. Você

.• senee-se abatido e COPIO que envenena-

suas ..quotas do Imposto do. �udo é amarflO e a vida é um
martyrio.

sobre assucar de enge- Uma aimples evacuação não tooarâ
a causá, Nada ha como lIlI famosas

.hö 'da safra de 1938 Pillulos CARTERS para
-

o Fígado,I J para uma acção certa. Fazem correr

sob pena de ser a co - Ii.temen� esse litro de hili., _e você
• _ ..,nte-<oe disposto para tudo, Nao CRU-

Inan�!I feita executiva- sam d!'mno; são suaves e cO��lldo eão
", � maravilhosas para lazer a bílis correr

lI1efl� na forma regu-,·
livremente. Peç!' as Pillulos CA_R-. TERS para o Fígado. Nilo aeceíte

lamentar. imitações. Preço: 3$000.

Dr.1Godofre.do GUilherme Lutz Luca
MEDICO

Oonsultas dQS & ás 12 e das 2 ás 6 horas
CUaiéa geral, cirurgia e partos.

Trattl&ento antírsbíeo pela vaccina .e o soro
aoUrab!oo do Instituto F'tnheiros de São Paulo, que
,e::."Ir.ffie a08 feridos por anímaes atacados de hy;
d:!6phobia - raiva - ficarem no município.
_. Attende chamados a qualquer hera.

Telephone N· 44
Rua Presidente Epitacio Pessoa s/no

BOM PARA TOD05

Alfeu Lins

Esteve esta semana nes

ta cidade é deu nos o pra
ser de sua visita o nossa

illustre confrade Alfeu Lins,
6ra ao lado.de Aurino Soa
res emprestando «A No
ticia», o melhor de sua

vontade e do seu talento.
Alfeu lins que é um ve·

lho companheiro de [orna
da, entréteve boa palestra
em nossa redação, em que
mais uma vez dl:'monstrolt .,�

seu fino espirita de ca,,

ser e ade conhecedor ex
periente do metier.
Bastante senslbilisades

pela gentil lembrança do

prezado collega, passando
alguns instantes comnosco, ..

renovamos lhe com prazer
o nosso abraço e os votos

que lhe fez o nosso di
rector de muitas felicidades.

�
A FAMILlA ROBERTO ZIEMANN e demals pa

rentes agradecem penhorados a todos que por occa
sião do fallecimento de sua querida esposa, mãe, &0·

gra, avó, irmã, cunhada e tia
_

Lulza Ziemann
lhes prestaram seus auxilios, qlle enviaram condolen
cias e flores E' que acompanharam a inesquecivel ex
tincta a sua ultima morada. Tambem agradecem ao sr.
Pastor Waidner suas bondosas palavras de consolo e
conforto. '

----

Agradocimonto

TOdesanzeige und Danksagung
Allen Verwandten, Freunden und Bekannten die

traurige Nachricht, dass es Gott den Allmächtigen ge
fallen hat, meine unvergessliche Gattin, unsere teure
Mutter, Schwiegermutter und Grossmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

LUIZE ZIEMANN
geb. Nas.!!

im Alter von 63 jahren 10 Monate.n und 2 Tagen,
nach langem schweren Leiden, ·am 7. juli 1939, in die
Ewigkeit abzurufen.

Herzlichsten Dank sagen wir glei�h�itig allen, die
uns in den schweren Stunden so hilfreich. zur Seite
atanden, sowie fuer die vielen Blumenspenden I,md
das Geleit zur letzten Ruhestaette. Vielmals gedankt
sei auch nochmals Herrn Pastor,Waidner fuer die
trostreichen Worte im HHlIse .,nd 'am Grabe.

Die trauernden'Hinterbliebenen
ROBERT ZIEMANN 101. fAMILIE,
Nachruf.

Dies schoene Band iet nun zerrissen,
Dein Platz in unserem Haus ist leer,
Es wird unsern Herzen, deill Scheiden, acb, so schwer,
Wir luehlen es mit Schmerzen,wie du. uns feblst so sehr.
jedoch des Hoecbten Wille, rief dich aus dieser Zeit,
Drum tragen wir nun still ergeben unser Leid.
Du weilest nun in Frieden, in sel'gên Himmel.boehn,
Wir denken dein lliernieden, bis wir IIns wiedersehn.

RUHE SANFT!

Luiz Sant'Ana

Despediu se de nosso

director. por ter que se-
.

guir para Joinville, o snr.
�

Luiz Sant'Ana, contador
da filial do Banco Agricola
e Commercial de Blume
nau, nesta cidade, e que
vae desempenhar identicas
funcções na filial joinvil
lense.
O snr. Sant'Ana seguiu

quinta feira para Joinville,
acompanhado de sua exrna.

esposa. r

BANCO DO BRASIL
Dados do balanço de 30.9.1938

lI.illl e re'servas • • . . . . . 362.549:329$100
lelras desc. e elprestilas II c/carreole 3.628.982:316$200
_silos . . 4.021.395:634$401

o Banco do Brasil, qenc:ia de joinville, está operando fraa.
_ente êm descontos df. DtIf'licattH tie

. facturai, L.Ir," ••
....bio, Not.. promi..oritH e Emprutim06 em Clont« ..,..
rat'••06 c«ução, .a taxas modicas e 11 prazosrazoaveis. Faz em

;r••timos á Aglicultores e Industriaes aos prazos de 1,2 e 5 annQ6

f:,tã pagando actualmente as seguintes tax8il e depolitos:
••IPOSITOS POPULARES - Umite de IO:OOOfOOO • • . 4.,-

Deposito inicial Rs, lOO$OO!>J. no minimo. Depositos
IItIblequentes minimos de 5�OOO. Retiradas minimas
RI. 20$000. Não' rendem juros os aaldos inferiores a
5(,tooo e a importancia que exceder do limite e ai
contai eueerradas antes de 60 dias

Nota im.portant.. - Os chequu desta conta
aio estio SUjeitos ao sello.

Di::�SITOS LIMITADOS - Umite de Rs.50:1.lOOtOOO - • 3'/.
Deposito inicial Rs. 200tQOO. Depositos sublefluentes
minimos de Rs. I00$000.�Retiradasminimas Rs, SOfOOO.
Demais condi<:çÕes identicali aos Depositos Poplliareil.
Cheques aelladQs.

_POSITOS COM )UROS - (Sem limite) , . . . . . 2i'
Deposito iniCiai Ra. l:OOOtOOO. Retiradas livres. Não
rendem juros os aaldos infel i6res a Ra. 1 :OOOSOOO
Rem as contas Iiquid.das antes de deeorridos 60 dias
da data' da a.ertura da conta. .

HfOSITOS DE AVISO PREVIO
M ediaute aviso previo de 30 dias

.. .. fi 60 diu,

.. " » 90dias
�9ITOS A PRAZO flXQ

De fi mezea . 4' i.
De 12 meltes . .. . . S·/.
De 1Z mezes com renda melUal 4�./.
De fi mezes com renda mensal 3,5".

J)EtQSITOS,Bandario, .i I·f.•
O Banco do Brasil -faz todas ai opertci,ei bancarias, des· i

�:mpreltimoa em eonta corre ..te gar.aRtid., coltraaÇlli, trans· I'hr s, de fandOl, ctlstodia de titulos e valores, etc.
Tem agencia em tod'ls aa capiteas e Gidades maia impor

_t",_do patz e eorrespondenteli nali' demais cidades .. Mentem I....�etltes eIQ tod.. GS paizes do aURdo.

o SABÃO

I
i Rex4tudio

I Communica nos o snr. Visitas
Pedro M. Perfeito, que foi I Visitou-nos quarta feira,
nomeado agente, para o o sr.

- João de Paula, digno
Estado de Santa Catharína, I e esforçado Agente da Es
da fima Amadeu Federíco.] tação Ferres. desta cidade.
de São Paulo, que mantem, j O sr. [oão de Paula que
naquella capital, o aperfei-I é um cavalheiro de fino
çoado atelier de arte -Rex trato e cidadão exemplar,
Studio», para reproducção 1 soube, neste curto espaço _

de photographlas. etc I
de tempo que se eneontra
em Jaraguá, conquistar as

EDITAI.. geraes sympathias da po'
pulação e principalmente
do commercio e industria,
dada a boa pratica dos ser-

Imposto de Bebidas
e Pumo

De ordem do sr. Co-
letor faço publico, que Salão Bosque da Saude
no corrente mez de Ju· Acaba de ser renovado
lho, arrecada-se nesta co· e reaberto a casa de diver
letoria, o imposto de Be sões «Salão Bosque da
bidas e Fumo relativo Saude» á rua CeI. Proco'

;la 2 semest;e do cor. pio Gomes e de proprie-
•

• , . dade do snr. José Mueller.
rente e:lferCICIO.

_
Haverá naqueUe salão, ho'

Todos os que nao pa- je á noite, um grandioso
arem suas· prestações e elegante bai!� ofterecido

no praso acima poderão ás exmas. famlhas.

satisfaze4as no proximo
------------------

mez . de . Agosto com .a

multa de 20 ojo.
A col rança executiva

será feita no mez de Se�
tetnbro com a multa de
200/0.
Coletoria· de Rendas

, Estadoaes de Jaraguá, em
1 de Julho de 1939.

Heleodoro Bo'rges, {�1Eecrivlo I::'.

Virgem:; lE'specia'l i'dad e
I

• I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


