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- Repres o-. as commemoreçôes. [I a especo I�IU So�!. riai�:�r:t�� centenaries de Portugal '�i,g���edeoLiFntjoU��!

boa, on�e vae iniciar os portugueza em 1940, a- colonia portugueza no trabalhos, um collabora

preparah,:_os para a r�. lern de grande quantída- zações do governo Oe- Rio, além de figuras d.e dor efficientissimo, com�presentação �o B r a S I J de de discos e films que tulio Vargas. O embar- representação do exer�l. pareceu tambem ao caes;
nos centenanos de Por serão distribuídos pelas que do snr. Augusto de to, marinha t da socie- bem como· o comman=

Rio. � O sr. Fernando A propósito, jornais tugal, o sr- Augusto de emissoras do paiz irmão, Lima Junior esteve con- dade carioca. O general dante Maria Pimentel,
Costa, Ministro da Agri- elogiam as medidas que Lima Junior. Leva o para tornar melhor co- corridíssirno, tendo com- José Pinto, presidente da sub -chefe da Casa Mi-
cultura) 'foi ao Palácio vem sendo adotadas pe- delegado brasileiro um nhecidos de toda a sua parecido ao caes do por- grande commissão ena litar do presidente da
do Catete, especialrnen- 1é1:s autori,�ades fe�erais, C9Pios? _material que .se· p.opulação a nossa m�- to. grande numero de a' carregada das festas de Republica.
te para conferenciar com dizendo O Olobo que ra exhibido na capital sica popular e as reali- mlgos,:representantes da Portugal, tda qual o sr .

o Presidente Getulio. nada justifica o aumento -- �

Vargas sobre a situação extorsivo que se está 'Je·
criada com o aumento rifícando em muitas mero

de preços verificados na cadorias? Tanto as de
praça em relação a va- primeira necessidade co-Irios productos. entre elles mo outras, inclusive os

os de primeira necessi materiais para constnição, Idade e o de materiais que subiram de maneira
para constrüção, contra alarmante, sendo muito
o qual se fazem sentir justas, portanto, as pro-
maiores reclamações. Es� viden�ias governametaís, Director.proprietario: HOHOR�TO TOMELII Jornal Independente e Noticioso Caixa Postal, 12�ndo ema"damentoes· que �emm a tempo de �.������������������.��������������������������������tudos felati�a ao assurn- reprimir os gr�tantes a- ANNO XXII JA�AGUA DO SUL - Sabbado, 23 de Setembro de 1939 - S. CATHARINA I NUM. 999pto, procedidos por uma I busos que estão sendo:

-

.

- �
eommissão especialmen cornecttidos em todo o I . .,.: . .,

te no�eada pelo go�er- paiz .

I
Estrada de OMalor MarfIns dos Sanios Assassinado o prlrrlelrono, fiCOU estabelecido I "Ferro assumiu o Commando da · . .

que, tanto nesta Capi�al Tambe� a
.: • • •

. Força Publica mi n IS tro ruma ICO
como nos

. �stado, .

nao Llth�nla .'lBrasIl-Bolívia Bucarest. - O presiden- de chegar da Ukrania Sub-
fosse permíttida ma)or�· I Consta que .� Llthuan.la. O presidente d Re- Assumiu o commando no, enquanto perdur=r a te do gabinete ministerial Carpathica. Seis 10s auto-
ção dos preços daqueles ôceuparâ a regiao de WI1· 'r b

a
da Força Publica do Es licença de 60 dias, solici rumeno, Galinescu, foi as- res do assassinato foram

artigos, ficando, ainda, fn�, que a diversos �nnos pub dica reche feu tdelegram. fado. o iIIustre mifitar ma. tada pelo comte. Cantidio sassinado por mernbrosfda presos. Outros dois suicí
r solvido que voltassem OI toma�a a este palz pe- m� _

o �. e e a
. c<?m' [oe Antonio Martins dos Regls, ao Governo do Es Guarda de Ferro, treceben daram-se, O rei Carol con-es

_

., Ia Polónia.
I rrnssao mixta brasileiro- Santos, [em caracter interí tado. do onze disparos de arma vocou immediatamente rCJa vigorar os preços em
boliviana communican- de fogo. O chefe do com- Gabinete para estudar a sl-

�urso,a 1.0 �e setembro, O governo polo- do que lern data de 7 Caroueiros fin- Contra a Linha plot teria sido �o· advoga' tuação.
ISS<!, e, do dia da decla� oez na Rumania de Setembro foi inaugu-

" do Dímitrescu, que acabara -x-

raçao de guerra na �u- Bucarest- -. Transpuze'j rado o primeiro trecho
landezes apris- Ziegfried

E HlTLE"Dr�pa, até que a comrms ram. a fronteira da Ru
< ferroviário. de seis' 4cilo.

ionados Paris. - Foram finalisa ' O DISCURSO D .-:....

sao nomeada pelo gover rnarua todos os membros
t d t

-

I'
Copenhague. - Navios dos os preparativos Iran- ,

d me ras e ex ensao 1- d II - Copenhague. - O [or- pletamente destruída. E;
no apresentasse o rela- o go,:erno pc:I?" z. ..' e guerra a ernaes, no oes cezes e inglezes nara

.

um nal IIPolitikene comentan- preciso ter bastante cora-
tório das investigações A missão mIlita:, france- gando Ladarie a Espl�. te da Dinamarca, aprísio- ataqu.e geral contra. a h�ha do o discurso de 'Hitler gern para propor ao seu•

'. za que se achava Cna Po· nada, da futura estaçao naram tres cargueiros fino fortIficada allemã Siegfried dque esta procedendo. lonia chegou a Bucalest. . t'nl'cl'al da c''strada de landezes que ee dirigiam -

.

pronunciado. segunda feira povo uma nova guerra e

H 11 I 1
Os allemaes estão. trans

t:m Dantzig. lembra. com sete annos. Não 'será tálvez
ferro Bra·sl'j·Boll·vl'a, a u na ng aterra con portando da .POIODl8 para horror, que o chanceller' dNavio porta.. duzindo grande carrega- f t d t I t d

o UnJco vence or o snr.
.-

t menta de cellulosé.. Esses
a re� e ��c� en � 0.0 o

allem�� procurou preparar Jose Htalin?
aVloes orpe.. Nota aUemã á navios foram escoltados m�te�lal b__hco dlspomvel,lo espmto dos allemães pa' ----

deado Ruman� para Hamburgo. prmclpalmente aVIões, e
ra uma guerra que possi Congresso Inter-

Landres. - Confirma· .. muitas tropas. vflmente durará sete an- nacional de A�
se a noticia de que tio Bei I!m. - ,O governe Até O ultimo car- . nos. Apos uma tal guerra, ••

torpedeamento do navio do Rel:h envIou ,uma . �0'1 .
O regresso do. ca ..

que ter!a que arrastar o rlcanlstas
Dorta aviões inglez cCou- ta ao da Rumama e�lgm tucho do ultimo salAmaral Pelxo- mundo inb:lro, J nossa Rio. - O 27. Con ..

rageous» POi um subma do que se proceda o mter'.f h.omem . to ao Rio I actual civi1izaçro seria com It' I Arino allemão, se �cham des I namento dos refugiados Londres, _ O prffeitoI. .' . gres,so ,n ernacI.ona
..

appancidos 579 ,tripulan.· pO!0!1eze�, f#.mormente dos Ide Varsovil'l respondeucomJ
RIO. - Esta, notIcl�. O "Poconé" trou.. �encanlst� reUnido em

ks. offtc!aes e soldados. em Ip;ilavras dr ,nnatic\ís de des- da para o proxlma dia
xe 181 passaO'eiros Lima desejando prestar

camp?s d� concentração pedida a mel1S.llgem lhe 27 a chegada a esta ca· . " uma homenag�m á na·
para ImpedIr' que os mes- enviada pelo presidente da pital de regresso dos Es, allemães

ção brasileira elegeu pa-mos �e transladem á IFr�_n. Polonia, assim concluindo: tado� Unidos do casal Rio. Procedente da Eu- ra presidente' de uma de
ça,e Ingressem na egIao .Mesmo que Varsovia des Amaral Pel'xo'to e d'" sra. h "p'" suas prl·ncl'p"'es sesso-o.'"po onesa.

I morone sobre nossas ca·
Q ropa C egou, O ocone...

.

I> 1:.,.

.. beças e nossas sagradas �arcy yargas, q�e �eve- Aseu bordo regressaram o preSidente Anavon8
A viagem do ligrejas e a-ltare5 caiam, ra?_ partIr de �bamiJ no os 181 tpassageiros ai C?sta" do nosso Museu

A Empreza do nosso "Cuyabá"
I
mesmo Que as nossas mu· aVia0 de carreIra da Pa- lemães que viajavam pe- Hlstonco, e que se en-

elegante «Cine Odeon "It Li�bca. - A .impre�sa lher�s e filhas SEja":, as· nair, no domingo, 24. lo "Capnord" e que não contra naquella capital,.o�����:to��R�:����'de' não poupando esforços pubhca desenvolvIdas 1&1. sassmad.as, combatelemos puderam proseguir em reprec:entando offíeial·
Para bem aUender aos Jormações sobre a lacei- sob o SIgnal da Cruz» ,S submarinospos.. virtude df·ss ...... navl'o t'er"

.

t" Br sit no cnn'nunda a invasão sovietica .

, dentada viagem do navio =--. í f d I
,..� men e o a '"

á Polonia como cum aelo seus habitues, focalis:ua brasileiro Cuyabá, .:}ue dei Fala Chamberlaln tos ao un o p! a ficado destido. clave.
de co :tardia apoiado em amanhã o explendido es- xou o porto de Hamburgo esquadra francesa ,,_..,.,,,_.......................,.,_
u'}l �fals� pret�xto.lt. '0 �. pectacl.llo civico que foi a 4 do corrente, d:>pois de Lo.ndres. -. O.sr.Cham-, o • 1-1��III���III·dJtonal. t:dc prImeIra pa�I' a 4:oaraàa da raça' re estallar a guerra. O navio b�rlam profenu Imporla;,te Pans, 20 -.: C afm!' :w:t����� ..

na assignado pdo escrJp t-
I

d 't I d' R escalou em Rottet dam e dIscurso na Camara dos ranfado frances comum
:Y.'

.

.,
:'Ir:

t d D 11 T d . a lza a na capl a a e· . .' C t d ff' d cl· f
.

Ph
I

L
or con e � a .,?rrt. e. Antue!pla. eonduzmdo tan- om�un8 e� o a ICma o cou que <k csqu? ra ran- .

clara que a ..P!>10m2 amda publIca a 3 do c?rrente'l tos passageiros quemuitos que amda nao chegou o
cesa ja destruiu cinco sub a rma c 1a y ranão fOI exterminada. Trata· se de um film na- dormiam no chão ·O� tri' tempo de ser dado o ve .

1-'I t d' ! .,.
d' t f' 1 b 'n mannas a emaes que a·

_ • clOna, por anta Igno . pulaetes contam que du· re �c um ma s_? re a I
_ '.

.
.

.

A 'Usta negra de vêr se e as no sas 1'rante a viagem aflsistiràm vasao da Poloma,
,

A .Ora glam em varias aglJa�,

d
. - d' I um navl'o submergl·r. 18 Bretanha se mantera 'fiel á do ph�rmaceutl·co J O a- O L y r a

O Governo cnanças nao evem per� t 'd' Bua palavra e em ci:lsú aI Os d�"ectores
QO

., d" t 'd cl por uguezes que resl Iam '

. &&
BANANAL J. ·11ÍDO'lês

er �wsa oppor_um, a e; nã Allemanha, regressaram gum abandonará a alhada. .. OlnVI e
e AIOda amanha passara pelo Cuiabá. de jornaes re...

no écran do cOdeon1) Os polonezes aln... ceb.-dos peloO Ministro do Commer· t
.

h d Re r sso d d· tció da Grã Bretanh'.l pu-
maIs um nump o e g e e a resls em

ministro da :.:
blicou uma lista contendo Willy BuergeI, a �9.a brasileiros Berlim. - Um commu-

mos nomes de 278 firmc:s �ympbonia», da afama- Paiis. - A Embaixada nicado do alto commando Justiça!commerciaes consideradlls da Ufa Brasileira communicou que militar informa qU9 os po- .

como inimigas. Nessa lista No' roxímo dia 28 o navio �Santarém partirá lonezes ainda resistem em Rio. _ A convite do" :&:

estão incluidas uma cen E ..

b' d
r em breve de Borda0!) con Varsovia, ao sudoeste da

lena de nomes de firmàs
a mPOreza nos rIO ara duzindo grand! numero çapital, em ;Modlin e nas ministro da Justiça, es-

da America du Sul e de C0m« Iymp i a das de de brasileiros. proximidadfs de Gorja e tiveram reunidos em seu

outros paizes neutros. Os Berlim», desfile rnagni· Kalvarja. gabinete os directores
nomes de Krupp, Siemens fico dos athletas de to- Um novo dos diarios desta capi.
apparecem em primeiro lo das as nações. Este film

governo polo... A caravana de ta,I pa_ra resolver sobre a
gar. A ::>lguir vêm as fir- pelo seu preço só será I t d Imas AEG, Agfa, etc. O� n" aO'ricu tores SI raçao as emprezas
productos afftctados na sua exhibido uma vez. mo' ez · . e

li t' Di jornalisticas em face da
maioria são materiaes ele- tivo por que chamamos Paris. _, Despachos de pau s as e questão de papel e da
etricos. photngraphico,nau rara elle a attenção do fonte italiana insinuam que Camboriu censura.
t!CO, teII'graphico, ferrovia publico. O apparelho do é eminente a constituição _

n�, s�entes, aço,.automo· nosso cCine» esta em de um novo governo na Camloriú. - Acom�
veis. hnoleum, bmoculos, f't f b Pl' 'á P !bI'c"'cletas e outros. A «11's per el a orma, astant,e o onla que asslgnar a panhada pelo snr. re-

:J I f d paz eom a Allemanha e se f M'
.

ta negra" attinge tambem C aro, avore,cen o a !Dais collocará Immediatamente eito umclpal. a cara-

algumas firmas do Brasil. comprehenslvel audição. sob a protecçlo do gover- vana de agricultores pau- P ro c ura-se um
Justo, assim, que ° pu· no do Reich. listas, que ora visita o emprestimo de

....0-8...J-.-a.-R-O-C-HI-L-O-UR-E-S· blico jaraguaense com- Berlim..
- Sobe a mais nosso Estado, percorreu dois a tres contos

pareça ao «Odeon», pa- de 400 mil o numero de as diversas zonas cafe- 'd Sol b jMEDICO ESPECIALISTA prisioneiros effectuados ' .. ,

I
e r... s, so uros

ra correSponder ao es- pela� tropas allemães ;.na eIras. deste mUnl.clplO, mo d i c O s. Da..seOlhos, Ouvidos, forço da Empre�a em Polonia. exammando com mter- 1 b ti INariz e Garganta, apresentar sempre films esse os cafezaes som.,
oas garan as.

IRua Principe. Fone 334. Oomo os agora anuncia- O anuncio é a alma breados, produção e Informações na- .:;.: 1S=I�S���I:�S1��I:�;:sr:aJOINVILLE dos. rJp negocio. quantidade. Ia redacção. ·

Deverão vigorar ospreço$ em
curso a I. de Setembro

Cine'O�eon

APoloniaOriental
invadida pela

Russia
As forças do exercito

vermelho da Uniãl' Sovia
fica Russa na manhã de
11 do corrente iniciaram a

inva:.-ão da Poloai" O(Ln
tal, afim de bnnexar a U·

.

krania e Russiii Br:nca oc
cid, nt�t s ti União Sovieti
ca.

o Vaticano
indignado
com a

Russia

Aviamento de Receitas Medicas - Es

pecialidades pharmaceuticas - P e r f u·
maria!; finas - Artigos sanitarios de

, borracha, etc.

PHARMACIA DE ABSOLUTA CON
fIANÇA - A MAIOR DE BANANAL
E UMA DAS MAIORES DO ESTADO.

2 3

Pela probidade profissional de seu pro
prietario a Pharmacia L y r a tem mere

cido a preferencia de todos.

Deposito de productos pharmaceuticos
dos mais conceituados fabricantes nacio

naes e extrangeiros.
Distribuidor dos afamados fabricados do
Laboratorio MEDEIROS, de Blumenau.

a Pílulas Medeiros, contra malaria e se

zões - Pilulas C a f e r a n a e Pilulas
conha sezões, indicadas contra o impa�

ludismo agudo e chronico.

Vermion, contra os vermes intestinaes.
Fermento Medeiros, para toda e qual
quer pastelaria, bolos, doces, tortas etc.

Approveitem a ORA.NDE LIQUIDACÃO DE SEDAS,
na Casa mall & Fisc/Jer. -.- Veriliquem· a nossa vitriné.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sempre iDfa.-
'live. r

e ·Peitoral de Angi.
eo Pelctense-, como
attesta o cidadão A-

öolpho Rez.nde
Attesto que tenho em

,regado com o melhor
resultado não sõ para
pessoas de minha tamí- E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA»
Iís, o ePeitoral de An· de JOINVILLE.
;fico Peloteuse. Este me- 1____________________

;-\ i '

tUcamento tenho usado
Ii.UG tosses, grlpoes,
broI'chr+�ç QC!for":t -

. contra bronenítes, tosses lx =--='....._�===r;;w;; =''''''==:::!!iiliiiinC ", ,H"" •
t
,,' "'-,

!'In .:or-==--� �.......,.� == � 1- d·'.c::;,...· c fnl"-!r:�,.lr:'·'
e outras molestias das '�l 1111' ���-c��-.lae respíratortes. Satis- W1i Photo-Atelier Hans Löss II f��,,��
feito sempre com (I Ie- iii --------------------
aultado faço de bom

I�
RIO Dr. Ibdon Ba"isla --- Jar81.6 da Sul !II

Irado a presente decla. ti I' A t. Jf4 14 fraçQo, que por ser ver- iii Execução de todos 0&

'

II '/'1 aC'ß O'" Prohibl"ão4Iadeira asstgno - Pe. LI serviços photographi- W '" '" I
�

O d i d t-
Iotas - Adolpho Rezende, �i C05 por meihodos os 1111

Pela, presente chame epos to e n�
_ Illusteaâo phllrma.!Ii maís modernos _ Tra- III de MARTINS JAR.UQA i

a atteneão 80 individuo, 10, no RioGrande
seutíco sr. dr. Domln- �.!' balhos arttstícos III Rua

-

Barão do Rio Branco N. 62 que em. horas opcortu 'I'os da Silva Pinto - A- fij II Todos
- nas, costuma visitar as Perto Alegre. Segundo

migo 6 Sr. Attüsto que !ll" Revelação de fUms para amadores III
es quartos e appartamen!os com agua! minb as pr ops+s d a d_e s, I uma estat!stica recente, exis-

llonfeudo ha maís de �í o

. II corrente, quente e fria. rondando as plantações, I tem no RIO Crande do Sul,
40ls mezes de uma cons. W J REQOS MODICaS II Elevador, frigorifieo • Casinha de te. ordem.' ! estragando as, etc. Que· nos moinhos, "estoques"
típação chroníea e não> X p'§i:==''''''' 'iiiiiiiiiii ."'. �.iliii2!!!Ri!�==&::i!!!!!!iEi!......eill( Salas de amostras para os snrs. viajantes. ! ro tornar publico que atingem 1.298000 quilos
ficando curado com re- A to I E t

-
I por este motivo, Mel mr- de trigo argentino. O d -

medíos aconselhados por �!o(C:X�lIC'lI)c�c:::II:c;::sI��:C::::O:::=CX:ll( CURITVBA
u move na s�açao n�fis propriedades, Instal- posito de trigo argentino'

medico, um amigo acon- �
,

-

O PARANA BRASIL leí armadilhas, e não me [eleva-se a 7.5,H,00U quilos,
selhou.ms que 'fizesse

O Rllloj'Oarl'a Walte H t I � ;====================-
respcnsablllsareí p elO! Hai lambem, em depo-

;:a3: .';,!�;::!:�t�. fÁ:: Q
ti

.

'

.
r Er B· I CLlNICA CIRURGICA I ��;. agora possa aconte", �i:ofar'i�h: �;!��al éq�la�=

,ieo Pelotense-, o qua)

�
do 1

_

Hansa, 12 de setembro 22éS,OOO quilos de farinha
curou-me radicalmente. Grande sdrtimento de relogios, O O R. R E N A T O C A M A R A I

ne 1939. ! uruguaia.
Assim pois, eeoselho (4s e artigos de ourivesaria, bellos O

.

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE I FRANCISC� MORETTI.! --=---==

pessoas que tenham se·

I presentes para senbores. � D t I' d f d
. Desf:alftue de 1.400

Ih
ocen e rvre a ac, e MediCina do Paraná. - Longa pra-

I
...

me ante íncommodo o
enh tica na Univ. Frauenklinik (Berlim) e AlIg, Krankenhaus de 'Vende-se I contos na aO'eu"

uso do bonissimo pre- e s oras Barmbeek (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba I d d Ba- ...

.,arado do iintelligente � OPERAÇÕES DOENÇAS DE�SENHORAS
um terre�lO, �or preço _

ela For o 10

pharmaceutico In'. dr. COMemOS DE RR.OGIOS Serviço garantido I :/, .

'I de OCC8Slão, sítuado aos

Domlng da sn Pi t l
"PARTOS tundos da estrada jara> Rio. -. A' :::hefia de Po-os I va n o. Rua Abdon Baptl-st� - J'''raguá ß

T t o CO referido é verdade _.. ca amento pelai ndu urtas - Laboratlilrio dt) Analises. guä·Alto, nest� muniei- lieia de-sta �apital foi apre·
.0 que dou fé elassigno. �c:xIC:tICl�lC::o::::n:::;lJc:::x�:::U=IICU::r Consultas pêla manhã no Hospital, á tarde das pio, extremado com as sentada uma queixa crime
_ Pelotas _ Francisco 2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio Vargas, esqui' terras de Leandro Lenzi, contra um alto funcionar o .

8ilveira Âflres. !H na Rua José Bonifácio. quasi defronte a Prefeitura. com ß area total de . . da "Agencia Ford", Bcusa-

Confirmo r este attestado. Fala alemão. 475.000 metros quadra. do de ter dado naquela I!m-

Br, E, L. Ferreira de Araujo , doS. Terra bOll, mata vir. pu:za um d.esfalque ele
�rma reconhecida) gem, excellentes quedas 1.400 contos de réis.

Licen�a�Ço5�� 1�Ô6.26 de

HIEMIJOGEN Dg D��'HOMMEt CARLOS MEY ;:l::�::�l�� ������:��s���:�rucçllo •

Deposito: Laboratorio Pei-
XTT wH" .,: .,� ... Y5i5fili

OENEJOS ALIMENTIClüS DF I QUALIDA'DE í Para IDais i�for�ações I PhaJ'�acla de :lantão
.. I dA' P It

K .._ a. ! com a propnetarla dà, E'ltara de planta0 ama

..

IUra e nDICO e o ease '

�
fABRICA DE BANHA e SALCHICHARIA I Thereza Dema.rchl, Bar- nhã, domingo, aPharmacia

Pelotas
do �� Grande Atta nção '-1 Ia do Rio Serro. Central.

VENDE-SE EM TODAPARTE. TE-C I DOS Chitas, Algodões, Morins,
Algodão alvejado, Cretone, HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES

Companhia Voilf:', Brins. Casemiras, Sedas Chapéos Sombrinhas devi�a.�en!e registrado na <lrdern dos Advo_gados do BrJsil, com
, I . escntono a Rua Abdoll Bahsta no estabeleCImento do sr. Alfred9

de Terras Norte do Paraná .& .....05 de III"'-sm·ha, Lou�s Klu�. Ace!ta cauzas -civis, comerciais
_

e c�imiDais e encarrega-se
..... ..., "" � de Inventanos, defezas de contravençoes flscaes, elabora contra-

A maior Empr"za de Colonisaçäo da Amarica do Sul F A' #. d
tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de

com séde 'em "LONDRINA Estado do ParanA e es. erragens, rame .arpa O para cerca c�pital e industria, por guotas, de socié�ades anonimas, c0!Dan-
,

.,
dita por ações, de SOCiedades cooperattvas, de penhor agncola.

criptorio de informações em S ä o Pau 1 o, á rUß Cimento da afamada marca "Maua" penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquer
3 de Dézembro-, n.48, 2G. andar, Caixa postal n. 2.771 natureza, assim como requerimentos.

'HORARIO: das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas.
Capital 18.500:000$801 ....

A Casa Commercial
' I .an�oAgrícola eColD'"

BERNARDOGRUBBA Dlercíal deBlußlenau
!

'II Matriz: BLUMENAIJ
\

I Fillaes em JOINVILLE, JARAGIJA' 1
I e HAMONIA

''c

ENTReGA A DOMICIUO

i E �_ ! X í R D E r1 G G ') f F: ,d
, o remedio que tem depu. cJ:J

�

.�' (': ��. ". .: .0>::: ln:s g�r.)( .5�� !

, ,:nore:gado com exito nas:

. l7.i1Il feridas
, r?tf
: J<� ���:�T�:�; �z;���� Manchas
" !;;:"r--:�' Detr'nros

���Z.::� :�l:;����i�mo
A yt;��;� r:scro��.�!�$

In.
-

.......
: ...��� sy;);".!í·�lcas ,

!
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'
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t'uxn� DE �40GUEIRA �
Gran je D�ouratrYO ,,:::) '--:sr: ;U' ,'" :.

Il=-o'"""""""""""""'........_-=_ ...,..co ........ '�

Possue no Norte do Paraná um verdadeiro
paraizo para la vrl1dores e agricultores. Vende
seus terrenos, constituldos das afamadas terras
roxas" com excellente agua e maravilhoso clima,
ofrerecendo a08 compradores aEi maiores vanta
gens e facilidades no pagamento.

Nas terras roxas da Companhia Norte do Pa·
raná não existem as famigeradas formigas saúvas
e nem outra praga qualquer da lavoura.

Quem adquirir essas terras fará fortuna cer

ta e rapida.
Não é apenas na Joteria que se tira grandes

premios. Tambem em se adquirindo 08 terrenos
em apreço, sem escolha, se habilitará o compra
dor á um premio matheml1ticamente seguro e pro
missor.

Peçam informações imediatas ao Agente-Geral
Autorizado para os Municipio8 de Rio do Sul, Bom
Retiro, Joinville e Jsraguá, snr. JOÃO FERRARI,
ou aos sub-agentes nesses municípios e que säo :

Luiz Largura - em Rio do Sul; Frederico Kirsch·
ner em S8�t'Anna do Figueiedo, no municipio de
Bom Retiro; Ernesto Hertmann - em Joinville.

Em Jaraguá, não estando presente o Agente
Geral Autorizado para os quatro municípios acima
enumerados, queiram 08 interessados dirigir-se ao

sr. àr. Luiz de Souza (Hotel Becker), seu procurador.
A Companhia Norte do Paraná custeia o tra"."

porte dos que adquirirem suas terras, de Our� ... .tlOs
até RoUandia, e dá pass gens gratuitas ás raspe
clivas famUiss, �om suas bagagens, na viagem de
primeira installaçlio.

Passes livres de Marques do. Reis até Lovat,
sem compromisso. .

O Agente Gernl Autorisado, sr. João Ferrari,
acompanhará, na primeira quinzena de todos os

mezeSi em data a. combinar, 08 interessados, para
Londrina e outras cidades situadas nas terras da
Companhia Norte do Paraná.

.'
'

O endereço do Agente Geral Autorizlldo pa,
rS 08 qU8tl'� . muniO:i�oj & o 86111inte: J040 Fer
'rarf, Hotel CeLtral,' Jaraeuá.

, .

Sementos
de fumo"

JARAGUA'

recebeu e offerece a p r e ç o s de

Liquidação

A Ajudancia Agricola
federalt sediada nesta
cidade á rua. Preso Epi
tacio Pessoa, recebeu da
Sub Inspectoria Agricola
Federal em Florianopo
lis, sementes de fumo pa
ra a distribuição 'l08 a

gricultore registrados no
MinisteriG da Agricultu·
ra.

OB interessado! que
ainda näo säo registra.
408, deverão upressentar
� talQc do imposto terrj·
torial afim de serem iDS·
ctiptos gratuitamente.

I' PADARIA "COROA"j de Roberto liorst - Jaraguá - Rua D. Pedro II

Fornece OI melhores pies e doca
de todal as quaUdadar---'--�-----------

O anuncio é a alTllll
.

'da riezocio.

Capital autorjsado 2.0ijO:000$OOO
Capital realisado e reservas 1.870:392$020
Total dos depositos ca. 18.000:000$000 ,

i Faz todas as operações bancaria IIno Paiz
li

. I
como 8scontos e caução d- tUuIns de expor

.

tação e outras operações de credito, passes
para as princ!paßs praçDB üo p�jz, mediante

taxas m dicas.
.

Abona em conlas correntes os seguintes juros: I
A dispssição, 80m avis'" com reti:a.1as li-

jvres para quaesquer imuortaucias 2 %
Com avis') previo (retirada'" C(im avisos

conforme fi importancia a retirar) 4010
Dep'lsitos Pupulares Llmjt8�I.'S (até 10 COll·

tos) deposito!; iniciaes a. p�rtir de 20, :
subsequente a. partir de 5$000 4 1/2 o/n 1

Prazo fixo de 3 mezes e (�Op()is 2 mezes

de aviso para retiradaR ' 5 % I
Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezes àe faviso para retiradas ,6 %

SuCcursa. em JARAGUA·
.

' EXPEDIENT:': Das 9 1/2 ás 12 e
das 13 1/2 ás 141/2 hora.s.

Sabbados: das 9 1/2 ás 11 1/2 horas ..

CaiKa Postal n. 65 .End. telegr.•Caixa" I;
I
1.
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Bomyol instants de panicoa bordo do�Cârl Höpcke»
- '.

/aORREIO-,�DO �'; POVO
Num...

Honorato ICincoentenerio da
Tomelin Repubttc« Brasileira

•

Supplente do Juiz
Substituto

Florlanopolis, 15 . A pe
dido, foi exonerado o sr.

Francisco FernandesFicher
Junior. do cargo de primei
ro supplente do Juiz Subs
tituto da 3a. Clrcumscrí
pção Judiciaria, na comar

ea de [araguä.
-------------------

EDITAI,

Matedal electI'lco em ...,..
..... r6io. pladaadae, pra.."

e Dickelad.
MANIPULAOÃO RIoaROSA
PREQOS EXCEPCIONALMENTE BAIXOS

SERVIÇQ NOTURNO

Dr.Waldemlro Mazurecbea
M ED I C o

Clínica Oeral - Molestias de Senhoras - Partos.
-

Consultorío e Resldencía :

«Hotel Wensersky:a - Rua Abdon Baptista
(ENTRADA iNDEPENDENTE)

-:-...

Atende .hamados a qualquer hora do dia ou lia noitt-.

IIlJlIIlBIlIIlIIlIIlIIlIIlIIDlIIlJLillJlI1IIIBli
I ParDlada Estrela
III KARAM 8: SOUZA'

I ESPECIALIDADES EM: PRODUTOS

III fARMACEUTICOS E PERfUMARIAS

Lothar Sonnenhohl. - pone 43

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Feira de Ames-I I'.tras de Santa I
Catharlna :

"

Superando as provisões
mais otimistas, o exito al
cançado pela Adminis
tração da «Feira de Amos
tras de Santa Catarina>
está sern precedentes na
historia das magnas rea

lisações catarinenses.
A Comissão de pro

paganda do magnifico
certame de 15 de dezern
bro próximo, integrado
pelos snrs. Victor Busch
e Benito Araujo, respec
tivamente, presidente e

eomissãrio geral o que
atualmente se encontra
em excursão de visita
aos municipios do inte
rior doEstado,tem sido al
vo de inúmerasmanlfesta
çõesdeentusiasamo esirrr
patia, por parte de ele
mentos representativos da
pujante indústria desta
Unidade da Federação,
Os munieipios da va

Ie do Itajai terão uma.

representação digna' da I
destacada posição, que i
ocupa no cenano econo-

mico do Esdado. ALFREDO MOSER, Contador, Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 31 de Julho de 1939.

Ern vi�ta dos i��ensos O problema da assisfeD�ia �IAVI·SOS da Dele.a...a�preparativos verificados 'd.
, " ....

emBlumenauédese espe,
me rea as �Iasses menos O anjo protetôrde seus filhos de Poli...aa

rar que e�sa comuna �f�-I favore�idas é a ..
•

reça aos mumeros VISI- Lombrigueira Minancora Está proxirno a terminar o praso para o re-

tàn, tes do certarne dezem- J
Como vem sendo resolvido em São Paulo gisto dos estrangeiros, sendo aconselhavel que

b Vermítugo SU8.ve e de pronto efeito.
brino, exu er�n�e pr�v3 'j! E' problema da mais mentes necessários a Dispensa purgante e díéta l não se espere até o ultimo día. O registo ê 0-

gp su.a potel�clahdade .

In- alta valia, a assistencia uma orientação para Serve para qualquer idade, conforme o n. (1, 2, 3 e 4.)' brigatório para as pessoas de ambos os sexos e de

t:fQstnal, de inconfundivel] social ás classes menos que os diversos medi' _ .. idade de 18 a 60 anos.
.

fanei J It ! Proteja f\ saúde de seus filhos e a sua O
'

t d t dImpor anCI,a pe oa o gr,au protegidas. cos especialistas da «Po- ", E lt á dás que não se regis arem en ro o praso
d f t t proprra i VI ar muitas oenças (> poupar I I f'

.

I d 500cl!'''OO
� aper t'lsoamen e

e�-l' Seguindo o rythrno lyclinica Especialisadas dinheiro em remédios. ega, rcarn sujeitos a mu ta e -IPI.I e em

ruco e solidez econorm do . surto de progresso possam fazer um diag- Compre hoje mesmo uma &'LOMBRIOUEIRA I
rasos especiais, á de expulsão. findo o pras?, o

ca.
. l de São Paulo, acaba de nostico seguro da mo- MINANCORA" para seu Iílhínho, cegisto somente será feito na séde do serviço.

O operoso, prefel�o I se installar na capital lestia, orientando o trl-I E' um produto dos LABORATÓRIOS «MI,II isto é, na Capital do Estado

des�a verdadeira colmeia bandeirante, a 't Poly- tarnento. NANCORA» - J01NVILE.
de ,Intenso tra?alho �r.o- clinica Especialisada», Para esse fim, as pes- iiIII --Iu---------..-

A. delegacia de policia vai mandar apreen-

dubv? sr Jose Ferreira cujo fim principal é o sôas do interior deverão der todos os automoveis, motocicletas, bicicletas
da Sllva,,��1Um gesto que da assistencia medica a escrever, conforme foi que não foram registados no corrente ano, apli-
�efleto m�ldam�nte a sua todos os que della ne·: dito acima, á Caixa

E
I

I B
cando a multa regulamentar aos respetivos pro-

myu}gar ,cap�:idad,e ad- cessitarern; vindo essa Postal n. 4,334 - S. fi I lir oW
prietarios. Tarnbem todo aquele que guiar veícu-

�lmst�atJva, ,J3 esta

pr�-I bella iniciativa dar mais I Paulo, fornecendo o no-
los a motor e não estiver devidamente habilitado

vldencI�n�o Ci .cor:s�ruçao um passo para a resolu .. me e endereço, bem co-
fica sujeito a multa de 150$000,

do pavll�a_o. ofICial, de ção desse assumpto de mo as pes söas de fami-' I Jaraguä, 12 de setembro de 1939
seu n;umclplO, com area magna irnpéttancia 50- lia. otfieina de Cobreiro I PAULIl'JO NATAL.BONIN,
supenot a 150 metr.os cial, Os clientes da Capi- I

quadrados, _tendo confia- O campo. _de acçãojtal serão .attendidos nos .JARAGUA' DO SUL
Q11i11i1r§1ifJI§]II:JIlIiII§lO�IiII§JIII�ft1l11l11fIJ

elaboração das re��ec da «Polyclinica Espe- consultórios da Polyc1i- BARe RESTAURANTE,

�s plan�as e projetas cialisada», não se limi- nica. Santa Catharina

�genhelros de, recon- ta sómente a Capital A -Polyclinica Espe-
ecida competencia, do grande Estado, mas cialisada» poderà, assim,
Consta que Brusque, a todo o interior de S. preencher o alto e no

a exe�?l? de��umenau, Paulo e tambem aos bre fim a que se desti�
tarnben. :.e f,ar:.epr�se:l- outros Estados, As con· na de prestar assistencia
lar·com pavIlhao �ropno suItas são inteiramente medica a todos os que
�a parada eCOn?ml�a,.em gratuitas. della quizerem recorrer.
tao b�a �ora Insbtul�a. Para as pessô3s do

ASSim e que patentela- interior que d.!sejarem CALCEHINIl
se .cada vez mms, o me- a consulta, poderão fa Especifico da dentição
recldo sucesso que vem zel.o, escrevendo á O melhor tonico infantil
obte.ndo umgrupo de em «Polyclinica r:speciali- Vossa cara é vossa· sorte, di,

Preendedor�s abnegados, sada � dando o nom"
zem os americanos, tal a impor

, ,. tancia que elles dão ao aspecto
SUc'!�S? já considerado o f endereço, bem c)mc, exterior dos individuas.

PreludIO da sua consa- d�!; nessôas d'" faml·!1'3.
A CALCEHINA resolve o piO'

-- - k blema da boa apparencía, pois,
gração definitiva.

.

Mediante essa formaii· as creanças que tomam Calcehina

No intuito do ampliar dade o consulente rece- tê1m optimos. dtenttes, são fortes,
. , "

- a egres e reSlS en es.

a publICIdade da FeIra berá um questionario Os seus intestinos funccinam

de Amostras e de garan·
.

It·
como uma machina de precisão

. _ ", ,camp e o, CUJo preen

I
e não ha infecçãoque lhe resista.

tlr maIOr aflueocl3 de VI' chimenta nelo doente A CALCEHINA vale ° seu
.

t t Ad:
.

t
- j ,

peso em ouro
SI andes.::I fml�ls raçao fornecerá os esclareci- Em todas a� boas pharmacias,
man ou con ecclOnar ar·

listicus cartases de pro
paganda, litografados em

diversas cores, os quais
ec:tão sendo remetidos ás
princip<!is prefeihuas, on-,

Premiada com Medalha de Ouro na Exposição Municipal de

de se providenciará sua
Joinville em l?!��!�r�upilha de 19.35

-:colocação em logradou
ros e recintos frequenta
os pelo público.
(Remetido pelo deparo

lamento do propaganda
'da Feira de Amostras).
-'""�

-

.......

�
.

.:.

Ver I AR.RECADAÇÃO Renda Receita OBSERVAÇÖES
bas TITULOS Lançal)8, Prevista

Anterior Do Mês Tot aI
- -

RENDA ORDINARIA
-

1. Imposto de Licenças 89:715$500 1:275$000 .�0:990$500 84:P37$700 70:000$000
2. Imposto Predial Urbano 25:239$900 252$400 25:492$300 46:022$500 21:000$000
3. Imposto Territorial Urbano 14:274$300 1:052$100 15:326$400 16:333$200 19:500$000
4. Imposto sobre Diversões Publicas .2:683$400 565$000 3:248$400 6:000$000
:l. Imposto sobre Produção Agricola e Pastoril 95$600 95$600 101:677$900 91:900$000
6. Imposto de Capltaeão
7. Imposto Pecuário sobre Gado Maior e Menor
8,

I Imposto sobre Indústrias e Profissões (inclusive
118:009$000Patente por venda de Bebidas e Fumo)

-

76:938$000 50$000 76:988$000 157:143$500
9. Imposto sobre Gado Abatido 9:930$000 �2:181$009 12:111$000 15:000$000
10. Taxa de Serviços Publícos 4:059$000 2:181$200 6:240$200 3:641$800 7:000$000
11. Taxa de Melhoria e Valoríaação de Imoveis
12. Emolumentos 3:217$400 1:055$600 4:273$000 2:000$000
13. Rendas Industriais
14, Rendas Patrimoniais 2:832$800 1:024$500 3:857$300 5:000$000

RENDA EXTRAORDINARIA �

16. Divida Ativa - 2:743$500 119$2úO 2:862$700
.

7:000$000
16. Multas e Rendas Eventuais 2:405$800 1:076$100 3:4S1$900 3:000$000

RENDA ESPECIAL
17. Receita Especial 15:291$700 961$600 16:253t300 24:600$006

•

SOMA Rs. 249:331$300 11:889$300 2�1:220$600 409:756$600 �o:ooo$ooo

Salão disponível do exercio de, 1938 107:392$870
368:613$470 Visto:

LEONIDAS C. HERBSTER

Balancete da Receita Orçamentaria, referente ao mês de Julho ele �93�

'- ASAT/DO

OADEC

(antigo Café Ideal) •

Prefeito.
�

de Angelo Benetta.

O mais pop u I a r Bar e Restauraute de Jaraguá.
Serviço completo de alm�ço e jantar.

SORVETES, PIOOLÉS etc. - BEBIDAS fINAS
NACIONAES E EXTRANOEIRAS

Serve-se saboroso c a f é com finos doces.
- Aftende,se com maxima prestesa. -

Endereçt) telegraphicú: «M A R C A T TO"
Rua Dr. Abdon Baptista � J�guá FIIiS

����������o����������

�.'" f· '.�'i:.: I�
Café de içsuperavel qualidade

1'fJ.. .... �
'.� Torrefação de Café Bruno Mahnke

. ',,: .,.:! Rua PresidentE.' Epitacio, Jaraguá

:�. :�:, ;,,' ��"".1�i.�� 19.1_)l,)���.»»J)««�1II
'�J.

;,.... ;;'S�� II ��� ,�t!�����!;t����.��:;v�� ��� IIEstação f�rrea. Dispõe de optimas accomodações e offerece

IR'·'
. " �.:� 3:.:.'".A

o maximo conforto aos srs. hospedes. Banhos quentes e frios.
" "

� �'1� {l�)il HYGIENE - CONFORTO -- PRESTEZA

#.� .líLl�..t '61�'1l Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis
•

Proprietario: Carlos Albus.

Tosses

Resfriados
Bronchites

Escrophulose
Convlliecenç_s

)!arcatto Irmmãos
Fabrica deChapéos de Palha

Empresedo com cxito nts ;

(<;Gb inspeção Jederal permanente) �

Diretor: Dr. Luiz AnibaI Calderari '1RUA COM. ARAUJO N. 176. - FÔNE 1-1,9-2

Estão em pleno funcionamento as· aulás de
"'admissão ci Ia. série do curso Fundamenta/.

Nos mezes de Dezembro e. Janeiro as

aulas deste curso são GRATUITAS. E
Fa�uldade de Comércio do Paraná

(Escola Remington)
fiscaJizadà pelo Governo· federal

CURSOS: Propedeutico, P.erito Contador e Auxi·
liar de comércio. Internato e Externato.

.

1:1

tira a dor e reanimaGinásio P a ri h Bnon ParanaenSB

�',..-

o Essa canseira sem ter de que; essa fâlta
de apetite para os acepipes mais sabo

roSOs; essa palidez'doentia, são sinais
evidentes de sangue pobre. O TONICO
BAYER-é o que se aconselha em tais
casos. Sangue pobre, Bl!ude Iraca. TONICO

BAYER alimenta o INIIJgue,

Adão Maba
Constructor licenciado

rRACOS E ANEMICOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO

TONICO BAYER·
10M PARA lODOS

I'
.

(Carteira Profission.al n. 617, do Conselho Regional de

Engenharia e Architectura - 8. Região ' Porto Alegre)

Engenharia ,. Arcbitectura
Executa quaisquer construcções, de pre
dios, pata casas commerciaes, fabricas,
engenhqs, todas as especies de casas de
moradia, fossas sanitarias, pontes, bad

ros, canaes, etc.

r
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-
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>� Ne. i' Créditos .� 'Ö b,�e'r T a 9'Õ e II

s
• ·Do·e M'ê' <> "1' T' 't=

, �1'1 Emp_enbada Prevista
����� �__-+__A_n_te_I_'lo_r__� c��__

o a
__.+-a_té��_9_�_·m_ê_S-+ -r__I_)_�!_����__�� _

2.a· I
ADMINISTRAÇÃO E FISCALISAÇÃO I

I.-

1 Subsidio ao Prefeito
2 Repres3ntaçäo 89 mesmo

'

3 Funcionalismo
4 Olarias e transportes de tuncíonanos
ó Gratificaçäo ao Intendente Distrital

EXPEDIENTE E DESPESAS DIVERSAS
1 Material de consumo a de expediente da Preteí

tura e das repartições a ela subordínadss
2 Publicações de leis e atos oficiais
3 Ccrreapondencta postat e telegraílca
4 Seguros de operarios
5 Aluguel do predío onde tunoíona a Prefeitura
6 Aluguel do predío onde funciona a Intende.ncia
7 Porcentagem 80S Iíseaes

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
1 Reconstrução e reparos tias vias publícas muní

elpaes
2 A:qulstçäo .de veículos, animeis, combustível, for

ragem, ferramentas, etc.
3 Salarío aos operarloa

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÖES
1 Oonstruçäo da estrada Garibaldi Hansa
2 Construçäú de uma ponte sobre o Rio Novo
3 Para aquísíeäo de um terreno para o Cemiterfo

de Hansa

SEH.VIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
1 Llmpesa de ruas, praças, jardins e outros logra.

douros publícos do centro urbano
2

.

Ilumínação Publica

FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL
1 Aquisiçäo de sementes, reprodutores, ste.

EDUCAÇÃO, CULTURA E PUBLICIDADE
1 Vencimentos de 11 prutessores municipais a 200.

e 4 a 160$000
2 Alugueis de prédios eseolares
3 Material escolar e assistenola a alunos neeesst

tados
4 Serviço de pubíícíde de do muníeípío
5 Trausporte para fiscalis1l91l0 escola"

HIGIENE E ASSISTENCIA SOCIAL
1 Amparo ti Maternidade e Infancia
2 Socorros publlcos

. 3 Sepultamentos de indigentes
.( Higiene e saneamento das zonas ruraís e urbanas
5 AssÍateneia aos presos pobres

CONTRIBUIÇÃO E AUXILlOS
1 Oontríbuíção p. o Depart, d� Admiuis. Munieipal
2 Auxilio ao. Leproserto do Estado
3 Quota do lsnçemento do Imp, sobre Industrias e

Profissões
4 Subvençäü' Escola Normal Primaria do Municipio
5 Subveação 6 3 escolas particulares
6 Construção de casas pala operarios
7 SubvençAo ao Hospital cSAo José-
8 Subvenção áSoc. de Lavoura cTreeRiosdo Norte.
O Subvenção ao Centro Agrícola 'Sante. Oatarína»
10 Subvençllo 110 Hospital Particular de Hansa
11 Subvenção á Caixa Escolar cAurelfa Walter.
12 Grs.tffiouçl1o ao Inspetor Escolar
13 AuxiHo ao Esporte Clube q:Aymoré»
14 Oontrtbuíção psra o Destacamento Policial

DIVIDA 'PASSIVA .

Pag imento da Olvida Flutuante inscrita.
Amertizaç!o da Divida Flutuante com joínvílle
Juros de 1 l/a o sobre Rs. 15:000$

DESPESAS POLICIAIS E JUDICIARIAS
1 Gratificação ao C8rc�l'elro
2 Expediente do Forum da Comarca, quando re

qulsítado pe.o dr.•Tuiz de Direito
3 Percentageus aos encarregados da cobrsnea da

Divida Ativa
4 Serviço de lDSpS0i10 de veículos
5 Aluguel dos aparelhos de teletones - Delegacia

e Forum

•

3.a

4.8

5.&

6,8

7.6.

8.8

9.a

10.a

11.a

12.a

13.&

14.8

15.a

16.8

17.8.

10.8
10.&

DESPESAS PATRIMONIAIS
Manuteneão doa cemltertos publícos

,

DESPESAS INDUSTRIAIS
DESPESAS EVENTUAIS

1 Para pequenas despesas imprevistas
VERBA DE ÁPLICAÇÃO VARIAVEL

1 Para atender despesas 'no segundo semestre do
exerctctc, por uetletencía das dotações orça
mentnríaa (5 n/o da Receita GeraJ)

,

APLICAÇÃO DA tiECEITA ESPECIAL
Para construção de tH'c')!'iJS MuuÍcipüÍs
Auxllío constr, Grupo Escolar ríe Hansa
C0ntrlb. ao D, A tA. eXC'28BO arre c. lQ38

1

SALDO DISPONIVEL para o mês je AGOSTO

6'000$
1:800$ 1:8()o$ 3:600' -

2:100$ 2;000$
,

I� 19:845$ 3:390$ 23:235$ 23'235$ 4o:68o'ilS
11:309$800 222$800 1:532$600 1:732$600. 1:300$
2:400$ 400$ �:80o' 2:800$ 4:800$

.

"

:3:227$100 lOS 3:237'1')0 3:237$100 7:500$
1:300$ 200$ 1:500$ 1:500$ 3:u(Jo$

, 547$ 64.400 611$400 611$400 2:000'
1:700$

1:50ü$ 300$ ;1=800$ 1:800$ 3:600'
16ü$ 120$ 280e 280$

I
48a$

838$500 382t4oo 1:220$900 1:220· 1:500$

49:143$500 3:456' 52:599$500 53:779$300 79:545$700

41:617$460 5:491$240 47:108S700 47:108$700 27:000$ 33·000'

22:265$800 22:265$800 25:639$800 27:000$

4:000' I·3:ooü$

5:000' 5:000' 5:000' 5:000'

120$ 120' 120$ 500S
5:658%{l0 9405600 0:5905200 6:599'200 12:300'

242$ 553t 795f 795$ 1:300,

9:&44$100 800$ 19:644.100 10:644$100 33:600'
I:Go(;$

94$900 1500t 69'1000 594$900 1:00'-;'
1:173' 1:173' 1:173� l=500$

50(1'

350' laoS 4:50$ 550$ 3:500$
I

2:272$200 275t200 2:547'400 2:547'400 3:000S ,

195• 50$ 245$ 245' 800S
2:900'
lúo$

4:coo$ 2:oúo$ . 6:000$ (i):ooo' 8:ooü'
-

1:000$ 1:000' 1:000$ t :000$
,

2:7flol
;

I

1 :100' 1i)0$ 1:200' 1:20u$ 4:830,s.eoo
l:oo()$

1:500$ 1:50°1 2:100. I 3:6(;0$
750t 15ü$ 900 1:050: 1:8\JO.300$ 56$ 350' 350 I 600.

I 1:20(;'
100$ 20$ 120' 140' 240'

,

300S 300$ 35{)$ 800'
350' 800$

1:525'400 1:525$400 3:050$800 3:050$800 4:576$250

2:352$500 2:352'51)0 2:352S500 2:425'
13'000S
'i:i25e

..

1:!)8ot lSo$ 1:260$ ·1:260' 2:160'

I 300$600
I

3001600 300.600 600$

195$100 195$100 195'10& 1:400$
1:200$ 200$ 1:400$ 1:400' 2:4:00'

153$ 30$600 I 83e6Qo 214'200 367$200

1:7865400 241$600 2:028$ 2:o:!8' 4:oco(

6:726$800 4:626$400 11:353$200 11:353t200 10:370$850 3:500,

5:892$760 5:892$760 10:776$260 19:500'

15:291$700 15:291'700 24:600'
20:000$ 20:000$ 20:000' 390:000$000 20:000$
1:393$ 1:393$ 1:393$ 1:393'

230:958$460 33:272$400 264:230$860 260'17öSo60 I
59:803$000

104:382$610
3 8: $4fi 613 70

Díscríarlnação de saldes:
DISPONIVE'L :

Na tesouraria 7:381$200
Na Inteudencla DistrÍtal 14:001$410

i
21:382$610

No Banco Agric. e Com. de Blumenan 83:000' 104:3S2'616
CAIXA DE FUNDOS ESPECIAIS:

No Banöo Agric. e Cem. de Blumeneu 33:291$700
137:674$310

ALFREDO MOSER, Contador. Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá em 31 de Agosto de 1939.

Supl, p. e/saldo 1938 Decr.·Lei n. 54 de 31·a·30.

Supl. p. c/.aldo 1038 Oecr.· Lei It, '4 • lo .

de 31'3'39 e 1·0·39

. .;

Elp. p. e/saldo 1938 D.I.-Lei 155 di 31·3·.

Es",. p. a/saldo 1038 Deo; ii
:t II ,. • »13

Visto:
LfONIDAS C. HERBSTER

Prefeito.

PORTARIA N. 42
O Tenente Leonidadas Cabral Herbster, Prefeitc I doso e Cle�entina Lombardi Pomianowsky, como

Municipal dr: Ji'r:3g"á, n,) uso de suas atribuições castigo, por não terem atendido em tempo oportuno
que lhe são conferidas por lei;

.

uma !\olicitação desta autoridade.
DETERMINA seja d-;.5conUdo a favor dos co Cumpra-se

fres municipais, doi:, dias dô vt:nclmentos, dos pro Prefeitura Municipal de Jaraguá, 30 de agosto de 1039
fessores municipais Eduvirges Macedo Amando Oar· as. LEONIDAS C. HERBSTER

.

De ordem do sr. Prefeito Municipal torno puhIico que durante o corrente
mez de' Setembro, arrecada Ie na Contadoria da Pref-eitura Muni�ipal de Jaragul
e na da Intendencia Distrital de H.msa - o Imposto de Indudrias e Profllllõel
- inclusive Patente por venda de bebidas e fumo - 2. semestre.

Nlo !gatisfazendo o pa,amento no referido mez, ficará o contribuinte sujei'
to á multa de 20 % sobre o imposto no primeiro mez, sêndo então fêita a co.
brança judicialmrn�c. Renato Sans. Secretario Municipal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iniciamos em nossas o 8610 pobre e pedrego- mente depois que a raiz
columnas artigos de so até o sõto fertil e pro principal alcança 15 een-

II
'

h' fundo, timetros mals ou menos.co a�oração, tec n.lca, SEMEMrEIRA: _ Re- Como em todas 88 se-
especialmenie dedica- produzfndn-ae por semen menteíras.a da nogueira
dos aos profissionaes tes, a nogueira brastlet- brasileira, deve ser nre
da agricultura, confor- ra pode ser p18nt�da di. servadas das hervas da'
me promessa que ha rectamente ou por trans- ninphLaAs·NTIO.. _ No ín.. , plante de mudas. Nestedias fizemos . aos lei-

caso é semeada em cen- verno seguinte 80 da se
tores , tejro� durante es meses meadura, transplanta se
O artigo que se se- de Mato e Julho, em lí- para o lugar detínttívo, Anniversarios

gue, colligido dos me- nhas distantes 80 oentí- e como unteo preparo Fez annos dia 25 a rne
lhores compendios por metros umas das outras- do sõlo Iez-se cõvas.nas nina Isolde, filha do snr. Sexta-feira última, a Il're- •

, As sementes são planta- quaes são
J
plantadas as José Lucio da Costa, com, nina Yolanda, de 7 annosum estudioso e, com- das a profundídade de mudínhaa.' merciante em Itapccusinho. de idade, filha do casalpetente engenheiro a- 2 a 3 centímetros, germ1 A distancia entre 8S Oscar e Ema Paiva, acha-gronomo do Serviço nanoo geralmente dentro eövas varía, segunde o

I
Nascimentos va-so junto ao fogão, na

e Experirnentação e d� 10 a 15 días, tendo fim a que se destina & Acha' se enriquecido com casa de seus paes:Fomento da Produc- SIdo constatadas em al- cultura e de acordo com o nascimento de uma lin- A fatalidade, parêrn, es'
V I d E t guns casos, ter levado as possibHidlldes do clí- da criança, o lar do nosso preitava '13. Em dado mo-ção egeta O s a-

um mez para sua ger- ma e
.

sõlo, amigo snr. Leopoldo Rei- monto, sem que Elia pudo - dr, Lauro For- mtnação. ASSIm para OS soros ner, proprietario da Livra desse evitar, o fogo alcantes Bustamante, - vi- As sementes 8 serem protundes em ollmas tem ria e Typographia cAveni, çou lhe o vestido..0 qU,esa orientar' os nossos plantadas devem ser pro- pera�os ou frios, temos da� I e de sua esposa, d. se passou então fOI horn'
agricultores nas cul- venjeutes de arvores 8S dIstancias: de 6 x 6 Dulcinea Machado Reiner. vel. Aos gritos de:1'afflição
t

.

d Ih com me,is de 25 annos metros, para as terras Ivone Maria é o nome da da criança a(:cudira� pes-uras que am a es de ida�e e de grande fracas; de 7 x 7 metros, nO\'8 herdeira do ca.s�l soas, que conseguiram a-�ão desconhecidas, e produchvidade. em terra media. e de 4 Reiner. AB nossas féhcl pagar as chammas. Levadafaz parte de uma se- Desenvoh'endo �e pau' x 8 ou 8 x 8 [metros, tações. para o Hospilal S. José,rie de <..utros impor- co nas quatro p!'ime!ras quando a terra é fertil.
..

I a pobre criança não ruis.
tantes trabalhos, os semanas; cresce rapIda- Sen�o o 8ól0 prof�ndo e V�aJantes

. tiu, vindo a fallecer na noi-
bl' o clIma quente, as dis·. Estéve em nossa CIdade te de sabbadü.quaes serão pu Ica-

tanc�as para 88 mesmas e. �eu nos o prazer de s�a Aos desolados paes osdos nas proximas e- SE GOSTA DE BOA LEITURA qualIdades de terras silo VISita, o snr. dr. AntoniO
d' I nossos pfzam�s.tçÕes. Adquira semanalmente 8S saguint?s : 8 X 9, 9 x Greco Oalotti, r�presentanQueremos crer, en· O C

· 9 e 5 x 10 GU 10 x 10. te da Companhia Pruden'
contrem OS editoriaes « rUZelrO :f> Quando o plantio ror cia e Capitalização.

para formaçlio de corti. - De passagem por es-do iIIustrado technico, PAOIft�AD�JN1���1ERA. nas protectoras; plantan- ta cidade visitou-no:; tarn-
um interesse notavel REPORTAGENS. CINEMA se aB arvores em varias bem esta semana, o co
por parte dos nossos HUMORISMO linhas parelelas e na dis nhecido poeta Ladislau Ro·
leitores, corresponden' MODAS - OPTIMA SECÇÃO taneia de 2 a 2 1/2 me· manowsky, que representa
d· f

fEMENINA
troe. no sul do paiz, :} InstitutoO assim aos es orças 64 paginas de agr'adavel lei-
Sagundo Adolfo Wahn. de Campinas, fabricante.

f d tura, por 1$'100 Ique vImos azen O em
BchaUe, a nogueira bra· do Elixir Tapajoz.pról da agricultura. «O Cruzeiro» sileira, quando plantadas - De sua viagem a Cu'
n08 catesaes na· distan- rityba, onde fôrà visitar«Dentre 8S grandes A. revista que acompanha o
eis de 7 x 7 metro"', ta- pessoas de su.a f.amilia. re-rythmo da vida moderna. '"

variedades productorss Assignaturas cilita a organisaçäo de gressou quinta feira o dr.de oleo, póde ser citada Annual 75$ - SemestrAl 40$ um opitimo sombreamen- Waldemiro Maz u r e ch e nf
------ �

I
a nogueira brasileira.Ar· Rua do Livramento, 191 to, sem prejudicar o rOll. -I

competente medico aqui !ANNUNCIARvore de grsi.lde porte é R_I_O_D_E_J_AN_E_I_R_O__. dimento da producção. residente. ,E' VENDER !nativa em todo o Brasil, CUIDADOS CULTURA.
. . Casamentosespecialmente .no litoral,

_--------.." ES. :- 840 resumIdos
Realiza-se hoje o enla Divulgue os se...

I
assim como em outras

R O MEU f' I
os cUldado� culturaes os

ce nupcial do nosso ami, artigos nestafolbaregiões da America do " quaes oonslstem em man·
go e distincto cavalheiro, _Sul. ter 8

_

cultufa sempre sr. Edmundo Emmendoer· O "ommer-'om"-A classificação bota· isenta de pragas de her ...... v-At d
.

t nl'ca l"d'entl'fl'cou·a como '�,' fer, filho do sr. Jacob Em· demo requer p•• _

ten e ao senlço noe urno
Com seus vas danmhas, até que mendoerfer, com:l gentil _I---------�������������������� sendo s Aleurites Mo" attinja a a]t�ra de um senhorita Ottilia Elisabeth blicidade!lucana, da Familia daß sempre novos metro. DepOIS de alcan-

Raboch, filha do sr. JoãoEuforbiaceasf exIstindo figurinos "La Qado este tamanho, aRabach.além da nogueira brasi Scuela Moder.- sua ramificação de gran- «Correio do Povo» fazleira, outfas espéclaes
na" e "Italo.. des folhagem" abafa as

votQS pela felioidade dooleoginosas pertencentes �er.:vas que lhe säo pre· novel par e felicita os seusAMANHÃ 24 d S t b DOMINGO ao gênero Aleurites. Americano" e Judlciaes. respectl'vos g,,:nitores.
- e e em ro -

Sendo sua cultura per· O seuultra..mo.. A formaçäo de uma
'

meneure, ·requer relati·
demo systema crosta na superficie do

vamente pouco trabalho soio, atrapalha odesen.
e exige pequeno oapital, de córte pode..

I volv_imento
das árvores,podendo ser feita em rãvestil..o com senao, portanto, nec�s

qualquer terreno, mesmo e I eg a n c i a e sarjo gue se proceda li
nos que estão cheios, de escarificEições.
pragas, cencorrendo ain· bom go s t O, (Continua noda para rnelhurá·los. dispondo tam.. proximo numero).CLIMA E SÚLO : - A bem de varia..

nogueira brasileira de.
do .soru.men•.o �.senvolve se bem tanto -

n08 climas temperados e de casemiras,com Willy Buergel. Neste film a Ufa immortali- quentes como nos frios. linbos, paIm..

sou a musica do grande compositor. lfue foi Bee- Nlio se ndo <3xigente a

beacb, etc.thoven. Um encanto para os olhos e uma extha· respeito do 8óIo, e de
grande adaptablUdade, Se -o d ARTIGOS,podem ser escolhido! pa - cça e
ra o seu plantio, desde PARA HOMEMS.

ROMEU BAST'O S.

"'ategraphi'äS do
Presi,de � a�as

Communica-nos o sr. pio e a tod,as. as pes- Clill lRtII I. 12P feit M
"

9 Saata Cat&arI-'R�� unlm�l que was que ad��arem ��:=::��[:::::;I�:.jJ�.��3�g!U���.�d�OLS!U��������S�a�b�b�a�d���·!D�d�e�.:s:�:e:,�;ó�o�4�ê�1��=a������������a.�qumu grande quantí- Assim, quem desejar .;.
,,- 7

�d�r.d�r:P��fi�P���� ��iJ'�����������:: Notas sobre a "Correio" Social
gss,

.
preSIdente da Re- rá procural-a \10 gabi- •publica, para distribuir nete do Prefeito, que se- noOue,lraaos colonos do munici- rá attendido. 6

BAR
CATHARINENSE

ESPORTES
Excursionou, domingo

passado, para S. Bento,
o Club Aymoré, que pa
ra disputar uma partida
amistosa, havia sido con-Ivídado pelo Bandeirante

Terá logar hoje á nOi-1
F. C. daquellaloeslidade.

te, conforme já notícia- �ofr��n�:�a��ab�:�::n:�
n.os, a, maugu!ação das maior camaradagem, ter.
novas installações do Bar minando com a eonta
Catharinense, mandados gem de iS a 3. A embaí
executar pelo seu pro. xada do Club Aymoré ha

prietario, sr. José Albus. via seguido composta d�

A
.

t II
- 50 pessoas.s novas ms a açoes

do nosso elegante bar, -x-

offerecern bastante con- No dia tO proximo
forto, dispondo de amo passado haviam se de

Pias salas reservadas ás trontado em Retorcida
os elubes Paraná e Es

exmas. familias. O ser· trella, n68 condições de
viço de bufei nada dei -

que o club vencedor te"
xa a desejar; bebidas ria que jogar com o,Oua·
finas, nacionaes e ex' rany F. C. Tendo o Pa-

f raná vencido o Estrellatrangeiras, rios, sorve- pela contagem de 4 a O,tes, etc. enfrentou então 60 Gua.
Mais uma vez feliei· rany, terminando esta

tamos ao sr. José Albus partida com um honroso

pelo seu esfOl'ço em do- empate.
tar o nosso meio, de um

- x-

Restabelecimento a altura CLUBe: AYMO E'

do seu progresso. A Direcção Esportiva
(secção de foot-ball), pé,
de, por nosso intermedio,
o comparecimento de to
dos os seus amadores
inscriphsl ao seu campo
de esporte, amanhã, ás
9 horas, para a re.aliza
ção de um rigoroso trei
no em conjuncto. ::

NEY FRANCO
Escrivão do Civil, Or
fãos c Ausentes e mais

Anexos

JARAGUÁ

Pharmacia Central
Proprietario 1 CARLOS HAFERMANN

Avenida Getulio Va1·ga.s

Drogas nacionaes e extrangeiras
Perfumes dos mais afamados

CineOdeon
Em duas funcções, ã tarde e a noite

J. Nacional e diversos supplementos.
2. A linda e genial soprano, UI Dagover, em

Da. Symphonia
se para os ouvidos.

ATTENÇÃO - Dia 28 - o film maximo,
a producção que custou dois annos de trabalho,
um espedaculo inédito para Jaraguá : a Ufa apre
senta
As Olympiadas de Berlim

�te film mostrará o decorrer de todas as reali·
zações nas Olympiadas de 1936, os jogos e lu·
das dos grandes athletas de quasi todas as na'

ções, empenhando·se fervorosamente em trazer os
louros da victoria para as suas patrias.

O maior acontecimento esportivo de todas
as épocas. - Uma unica exhibição que ningnem
deve perder.

Devido ao alto custo deste film a empreza
vê-se obrigada a elevar o preço das entradas, sen
do ! adultos 3$000, creanças 1 $500.

..

brasileira

Fatalidade !

Com o seu cortejo tragico de Dôres alengaram-se no c40
sereno e azul do Brasil as terríveis sombras da mais dolorosa e

rofunda Desolação. No coração de todos nós ha. ,ex'ranhos des

�oronamentos de ilusões e alegrias. Percebe-se, Ia, no desespe
ro da nossa alma o chõre' sem tregua, a angustia sem. consOlo
e as suplicas seni éco das noivas e das criancinhas famintas ...

É a guerra que ribom�a e est�uge empapando a terra de

sangue ...Pelo insano e maldito desejo de um homem sem cora

ção e sem Deus, o canhão estron!Í� e a metralha canta o seu

tétrico e lugubre canto de destruíção e de mort�...
.

A Guerra! A fome! A Peste! A Morte! - maior trage
dia dos povos agora e em todos os tempos!

Que Jesus na sua infi.n�ta miser!cordja� ilumine�os hOlBen�
cegos pelo odio e pela ambição desmída, pors, s6 Ele podera
neste moment o marcante, susta� � funa assassma que se. desen
cadeou, no velho mundo, qual Sinistra tempestade de OdIO, de

vingança e de morte I
------_.....

'�orreio doPovo"
faz a propaganda
tecbnica e V. S. a
venda certa.

A melhor
Bicicleta

./:':!;. ...........
-

..
-

:.�

.;)O Haema�o en do Dr. Hemmel c
;Y.1-l:.�{ ->:�.:.::�'��

AUGMENTA AS FQRÇAS DEFENSiVAS DO
ORGANISMO CONTRA' AS DOENÇAS DAS
-CRIANÇAS E DOS ADULTOS_.'

. . , •

,
"

� ��©l[f"lTil� �

O fllIhim© r�R3r�(Q) WANDERER
Rua

João O. Mueller �
Dr. Abdon Baptista - Telephone 24

o SABÃO

Virgem Especialidade
de WETZEL & elA. -

,
(Marca registrada)

RECoMME"JOA·SE PARA HOSPITAES, COllEOIOS ETC, PELA SUA QUALIDADE DESINFECTANTE.
, 1, .". r '< �.�, �.,.,.. _U' ,- ;.,_
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