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cNão é demais acc�n[uar I neste momento, <1ue o Brasil atravessa umJ_S!b�st.i?&ä aUã' bistnrjª,' Nu�tt>�mico. coma n� yi�a social �t�ingjrtlos a ph�se c!itica;
em que se pronunciarão, definitivamente, as qualidades" dom,in�ntes da nossa formação. In���e aos homens qu� governam, aos. transitórios malldatar1o� da v9ntadt. nacional,

velar e luctar, constantemente pela conservaçãe das càractertsbc.as fundamentaes da nossa clvlllsação�. _ (Do dIscurso do PresIdente Vargas, em Flonanopohs.)
----------- ---------,

9� "'Congresso Brasilei
ro de,Geolraphia

Theses inscriptas no proximo eee

tamen de Florianopolis Director ..proprietario: HONORATO TOMELIN _'_ Caixa Postal N. 12
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, Sabbado, lS de Março de 1940

-.- Redactor; João Crespo

s. Catbarina N. 1.01S

no anterior, os reaervís
tas de qualquer oatego
ria, os que estiverem
presentemente ,

servindo
no Exército, Marinha,
Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal. e nas

policias militares. Os que
não se alistarem expon
taneamente ns época de
vida, serão alistados ö

reve lia e ficarão sujeitos
á multa de 100$000 8

200$000. Os maiores de
17 anos, podem ser alís
tadcs expontaneamente.
A época para este alis
tamento é de 1. de julho
à. 30 de outubro.

Dr. LeoRel CostaA. Lei do Serviço Militar

A viagem do Pre
sidente Vargas

BaD progrello a

industria, da cu...

,
De fril0rifjcada
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" 10 No�t� do .,aJ'ané,Í não produz
.� .,

� I·
... .

só·catê, produ tudo
.

-

:!\V�,,: Talvez poucas regiões d:) Universo sejs m tão ícrteis to ricas como o NORTE DO PARANÁ.'" f§A- O"8ólo privilegiado da de tudo que se semeie ou plante: café, algodão, cereaes, legumes, fructas,
.,,"� tabaco, arroz, etc.

,�, Das suas florestas inesgotaveís e inexplor ..das extrahern-se rnadeiras de todas as qUlilidadcs,:
mas, em' especial: cêdro, peröba, cabreúva, que, aliás, são !IS de rnaínr COnsumo e procura.

As madeiras procedentes do None dc Paraná, caracterisam-se em, serem sãs, grossas, sem
bichos nem 'ventos •. Mormente o' cédro dá de 20 % ri 30 ojo mais que o procedente dt outras
regiões, Imagine-se o enthusiasmo dos actuaes industriaes de madeiras que, nem, .per ter a mesma
descido ou encontrado díffículdades em collocação, encontraram nn «íerrubada- e -Iímpeza- do
solo, os sities, HS íazendas, as chacaras, de sorte ql!e, destruindo-se as florestas, com bom lucro,
está se, construindo um patrimonío bem mais valioso. ' ,

E um paradoxo mHS é a expressão da realidade.
Depois, o clima é bom, a agca pura, e o Norte do Paraná é servido por caminho de ferro

e boas estradas de rodagem.

Sociodaoe 00 Atiradoros "Jaraguá"
PASCHOA DE '1940 �.. 1.0 Dia .:de Festa

""tarde: Grsnde Domingueira
A' noite: Orande Baile

Abrilhantados pelo excellente Jazz
Operado", de JoinviUe.

' .

'. c

Conviila ..se a todos... Nio haverá distribuição
convites especiaes. L;

r,?Jlnb,�Y!') �nl v-dro .de 3 131�lt:lI'�""�".i
. A DIRECTORIA.

Casa Sonis
Da Francisca Buch

Av. OetuJio Vargas (defronte á Praça 7 de Set.)
ARMAHINHOS E ROUPAS PARA/CRIA"iÇAS - Especialidades
em linhas e fios de lã, seda, algodão, crú e mercerisado, pa'ra

qualquer trabalho manual ou á machina.

Enxovaes compLetos
para crianços

ENCARREGA-SE de cobrir, de qualquer tecido, com perfei
çlio, botões que combinem para o seu vestido, e de riscar, com

sírcos modernos, qualquer pano qUE.> seja apresentado.

Farinha deDlandioca,l
secca, para tratar a...

DÍanais. 5$000 o sacco.
Na fabrica -

Jad. ReUDidas Jaraguá S. A..
Fud. de Rod. Hufenuessler

Escritorio de advocacia

Dr. Marinho Lobo
Diarirnente atende-se neste escritório para servi-

.

ÇOS judiciarios e administratives. IFALA·SE PORTUOUEZ, ITALIANG e ALEMÃO
(Das 7 á 17 horas)

,

]ARAOUA' Rua Marechal Deodoro

Edificio Emerich Ruysam

�IDer Boonekammp
O campelo dos aperitivos

� " f � / .I' -'

... ...�" \. '-
\,.

,,-:", ... "0, ,T/I/r" ... "s;

Parace Hotel
de M A ,R TIN S J A R U O A

Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos os quartos e appal'tamentos, com aglla
corrente, quente e fria

,l!/evador - Fr/gor/lleo.· Cosinha de l.a ordem

Salas de amostras para os sn. Viajantes

Automovel na Estação

CALÇADQS
p a r Senhoras, Cavalheiros e- Creanças

CintOS". Bolsas t# Malas ;. ChineUós
ARTIGOS DE COIJRO e,m geral. '

Cl preços baratissimos, só na

Casa Frederico Vierheller
�

Rua Abdon Baptista

.Gru.po de compradores que adquiriram terras em Rolandia, em companhia
do' Agente Autorisado, em frente ao Hotel daquella cidade.

Quem conheceu um día as famosas e formosas terras da Companhia Norte do Paraná, de
lá não maís sahiu.

A aquisição dos seus terrenos é a mais suave que se possa imaginar. Em materia de pa
, gamento não se encontra facilidade maior:

.SALDA·SE um terreno em cinco (5) prestações, sendo a primeira de 200/0, a segunda de
100jo e a terceira, quarta e quinta de 200(0 annualmente. ,

A Companhia de Terras Norte do Paraná custeia" o
.

transperre dos que adquirirem suas
terras, de Marques dos Reis até Rolandia, e dá passagens gratuitas ás respectivas famílias, com
suas baga�ens, na viagem de primeira Instalação. _

Passes livres de MHques dos Reis até Louvat, sem compromisso, ida e volta, para os com-

pradores dt terras. ,
O Agente Autorizàdo, sr, João Ferrari, acompanhará, nos dias 15 e ultimo de cada mez, os

íntercssados para as cidades situadas na zona da Companhia de Terras Norte do Paraná.
Saiba escolher, comprando lotes, com. f�dHdaM de. pagamento da COMPANHIA DE

TERRAS NORTE DO PARANJt.; a maior empreza colcnizadora da América do Sul.
Solicite informações detalhadas da ag?ntc autorizado João Ferrari, na oidade de jaraguã,

no Hotel Central e, nas suas »usencias com {) dr. L:l:Z dto S,Jt1Z', seu bastante procurador
.N. B.: - Nenhum �gente está autorizado a receber dinheiro em nome da Companhia,

----------------------.....,...----_ .....' .",.,�

!���.Et� :.'NEMtA; NEtJRAS���9!'yAI.ESC.. Insu�el�

I .. '-'-=-.-"'-�---:-':::;;::-'-:::;::-'�-=-". i ..

�!I��

CasaCarlosMey
oífersce pará as fESTAS DA PASCHOA um 'lindo

Sortimente de chocolates

fRACOS E ANEMlCOS!
Tomem:

; 'lINHO CREOSOTADO
Do Ph. Cb. Joio d. SIIw S,....lM

e-...._ .... _:

TOIIeI

Re.sfr....
Broochhe

Escrophulo.
Convelecenç..

VINHO CREOSOTADO
ii um gerador d•••Ild•.

pzulino João franeener
e Valeria leocadia Hostins.
Ele. solteiro.ferreiro, nas,

cido e1"1 São Pedro de AI'

B Ati C -

·

I cantara, municipio de São

auen grlcn a e nmwsrCI8 ��S�9��� �':m?c�Ii���e�;��
. sidente em Saldo Grande,de Bh...rnenau

Artigos para Paschoa
(Café- e Bombonjere c:!atbarmense)

C U R I T Y B A PARANA' BRASIL Chocolates· das afamadas marcas : LACTA, SAL·

__0_ VA�� e. SATURNO, bombons e demais artigos
de flnlssJmo paladar para as festÁs

..

de Paschoa.

Façam suas compras de Paschoa no Café e Bom·
boniere Catharinense de José Albus.

município de Bom Retiro,
sendo filho de João Pedro
francener e d" Maria Mar
tins.
Ela, softeira, domestica,

nascida em Gaspar, 1I0S 9
de desembro de 1916, do'
miciliada e residente neste
distrito no íugar Boa Vis
ta, filha de Lqis Hostins t:

de Paula Hostins.

Jaraguá, 16 3·1940.fqz todas as operações bancarias no Pais, E para qUê chegue ao

AboDa em contas oorrentes juroe de conhecimento de todos pas-
2'/., 4'/., 4,1/2'/., 5I e (j'/. sei o presente edital que

..------------------1. 'Os Juros sAo pagos ou capitalizados 8�,Q,1eett8lm�nte. será publicado pela impre�
S8 e em cartorio onde se·

: Deposite 88 fluas economia. no rá afixado durante lÔ dias.

B A· I C -
.

I d BI Si aJguem souber de im-anco gr.co a e OmerCla e . umenau
pedimentos acose 08 para

A economia· é a base da p'ros. fins legaes.
Artur If..eller

peridade Escrivão Distrital 'e Oli
etal elo Registro ClvU.

Va. 8a. depositando m.ens81meDh� A lueirnltiC8Dte
qua.otia de 20$000, Duma cHDta "Deposito Popular",

ft ",,1/2'/.,' ala economiasr'
fm' um ann R�. 2404lOOO mais 08 jurol de Ra' 5$872
Em doia anos R•• 48oSOOO mais oe jurol de Ra. 22f905
Em treie an08 Rs. 720$000 mais ()I tUfOS «Je Rs. 51t637
Em quatro .-nol Rs. 96OtOOO mais OI Jllr�., de Re. 90$609
Em cinco a�oà Rs. 1:200l000 maie os juro&':de Re. 144S271
Em det .1108 Re. 2:4OOtOOOmais ol,jurol de Rs. 6261159

(Doa juro. 810 dedu�do& aiada 'J.'/. referente quota de preYid.�.)
, BORARlO= paS g·l/t '.8.,12 e daI la 1/% ":14111

..iii -,�..·,---...-_1 ., '�, .' Saba.ddti: Dú 91/2 ��. li! lf2�, :.'

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

. Pbaranada'Nova
de ROBERTO·M. HORST'

• que dispõe de maior sortimento na praça e otferece
seus artigos á preços vantajosos,

(Sezões; Maló�jo, Impaludisrnos/
Maleitas, Tremedeira)

Curam-se rapidamente crom'

"Capsulas AatilezoDic..
MioaDcora"

Em ioda� as bons F:ll rnãcias

E' um produto dO$ Laboratórios M1NANCORA
J':Jinvile - S. Cata,rina

Predio Hilario Piazera, rua Marechal Deodoro Recls4r'oCivil OVOS, COELHOS E PRAUNÉS e (ovos de
• madeira) e muitos outros aI tigos(proximo ao entroncamento da estrada ferrea)

Artur Mueller, Escrivão Telefone n 15 _: __ RUA BENJAMIN CONSTANT
e Oficial d(J Registro Civil , ..

'

_..........__..

do 1. distrito da ComarCQ��de Jaraguá. E�tado de San-
ta ��ta:!b�� ���il�ompare. Cred ito Mutuo Pred ial
ceram em cartorio exibindo
os documentos exigIdos
p�la lei "fim de se habili
hrem para casar se :

Edital n, 1.030

�Q���J";;u.....,.rr '_'_�'dr��_':.

i;;:ti;S8"de e bem est2f Y�:f,::_é'f
!!t���l;'i�; ------peTo �,��:,.,>--..�;;:��t�,-.-�) t,
��======������ a

.. Dr. ·Waldemiro Maznr9chen
Medico

Consultorio e residencia :

AUende cbamados a qualquer borà do dia ou da ooile

FILIAL: IJARAGUA - Raa Cei. Emillo Jalnlln
Caixa Postal ,Q. 65 - End. Telegr.: cCAlX.A.

Matriz: Blumenau
flliais em: lOlnville, laraguá e Hamonia

Capital: 1.2(i()=OOO$OOO
Resenas ca: 600:000$000
Depositos e .aldos em C/C: 18.000:000$000

,
,

»

FUNDADO NO ANNO DE 1914
Maior e mais acreditado Clube de :50rteios do Brasil

fLORIAi�OPOLIS
Rua Visconde de Ouro Preto, 13

Resultado do 368. Sorteio realizado em 18 de Março de ,.
CADERNETA N, 11566

Premios em mercadorias no valor de 6:030$_
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidqs no va

lor de seis contos de réis (6:030$000), a caderneta n. 11.56ö
pertencente ao prestamista Juvenal Cunha, residente em ltajahy.
PREMIOS EM MERCADO�IAS NO VALOR DE RS. 30$0iJO

6381--Edite e T. L. T, Florianopolis.
l024--Hugo José Bastos, Bôa VIsta.
11S83-Lacene Buchelo, Itajahy. '

7265-Maria Edite Trouche Arantes, Florianopoti!"J.
l0753-lauro e Oswaldo Costa, Trindade�
14944-Pedro de Assis, São Matheus.
16007-Haroldo GriseI e Dorival,' Joinville
11789-Helenn' Jllvaril.i', Sacco dos 'Limões
18467-Noemi tio .. de Carvalho, �ão Francisco
19B\..5-francisco Neves, Fl�rianopo)i5

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE I�S. 2OtoOO
. l053-Anstlmo Ces�lí Neto, Rio Negro
9229-Ramilda Maria Nunes, Trindade
6665-'Ursula Tamu" Blumenau
197B8-Ma'ria da Silva, São Francisco
14550-Estevio José Abreu, Flol"ianopolis
13576-Ernesto Martins, Ribeirão Claro
12(}91-João Baptista Corrt�a. Paraty
J1387-Virg:11ina laabel da SilVA, Laguna
lJ186-W. Amo Bruner, Laguna
253S-Isolete B Oouvea Muller, Säo José

PRrMJOS EM MERCADORIAS NO VALOS Df RS. lotO<KJ
OS18-Martha Knopke, Ca�po do Tenente
J8478·-Palmira Correa, Sio Francisco
1277--Augusto Jd&en, Ponta Orossa

17767 -- Cornelio Gonçal\le8 Soares, Sio franciec:o
11220- Orecio Luz, Imbituba
0843-Judite Blumentit, João Pessoa
2926-'kita de Cassio Odozel, &m Retiro
1118- Oustavo ReissÍf, Jaraguã
2689-Jofre N. de Freitas Uma, Joinville
2180-0lindilla dos Anjos, Tijucas

ISENÇIlES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
1853O-João c Marina dI:: Souza, Armaçi. da Piedade
15400-Maria Baez, São José do Braço do Norte
0420-·Murcolin_a Hudigo de Oliveira, Trindade
l'550-AnaJ,lrelinda Quinhão,' Herval
17195-Suzete Pdsky, Porto União
18848-Waldemar Krie(Cer, Hanla
0934- Zelia e Arno Bernardo, ltajah)' �..

1676-Affopso '(jndermann e Fetix Rodripea. Lquaa
0353-Pulmira C.D:J�9., Florianopolii. '

'

.

'MS-Manoel Joaquim Ferrêir., Curityba
fJorillDOpoHe, 18 de MaÍ'ÇO de 19tO

\Iitto joio Ptdro de Oliveira Carvalbo. 'jecal• Ocwento�t.

PROPlUE'TARloS J. MOQElRA li elA•
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Correio 'óo Povo. - x -- 23 ,3: HJ40

Sementes para
mostruario e� estudos

o .ue ....e alo é uma

bistoria, mas a simples
verdade Depositas de Aviso Previa (depoaite inicial

minimo l:6OOf)
Deposites cam Juros (sem limite) • 20/0 a. a.

A Dívísão do

Fomeltttol86
finaUdad$: o aprovei. ,

. .

Deposítes Populares (limite 10;000$) "010 a. a.

fia Produeeão Vegetal tamer.to ractonal das ri. lEra uma ,vez Jim anime I I acenNa, " pagma 12i, o Deposites Limitados (limite 50:0�) 30{0 a. a.

do Ministérfo da Agricul- quesas que ottereee o qae todos os días, no mo- t fato que, entre OI medi- ' Depósitos a Prazo Fixo:

ture, estã. vivamente em. nOS80 fértil Hio uma mente do erep'isculo, a8ia cementos antt.palúdicos, Por 6 meses - - - - - • • - 4 o a. a.

penhada em obter dosl das bases mais àoUds8 do seu esc�nderjjo, snu- a quínína ocupa ainda o
Por 12 meses - - - • - - •• 5010 a .• a.

agricultores amostra de e ímpertsntee da 600no. ado no meio do pântano primeiro lugar na prátí Deposites com retirada mensal darenda, por meio

sementes das culturasl mia naoíonat. e_dlrIgla-�e pera habita. ce corrente, em .vírtude
de cheque (deposito mínimo 1 :000$): Letras Premio'. Sêlo proporcional.

.... Por 6 meses· - • - - - • 3 1/2 o/o a. a.

commuas 8. cada regíäo, í A Ajudancia Ag!ícola 90?8 dos pobres homens da sua etícäcra elínlea ß Por 12 meses - - - • • - - 4 1/2 0/0 a. a. Condições identieas ás de Depositös li Prazo Fi_

no intuito Iouvavel de Federal sediada á rua tndetêsos para os enve- da sua toxíctdade quasi O BANCODOBRASil fAZ TODAS AS OPfiRAÇÔE.S BANCARIAS - DESCONTOS. EMPRESll..

organisal um completo Preso EPitaoio Pstjsoa, nl nanar de tal forma que nula, assím como pelo MOSEM CONTACORRENTEGARANTlDA.COBRANÇAS,TRt\NSfERENClASDE fUNOos,etc
mestruarío representatí- cidade, está eutortsada muítos deles �ordam. conuectmento multo �s .

� , .

vo das produeções, com a receber as amostras. Será êS89 o íníeto de palhado do seu uso e da
..

Tem agenCias nas seguintes praças.

8 finalidade de realizar padri8s de sementes dos um conto de fadas do �ua p0601ogia.- I D're _

D'tstritfl Fedtmd Minas Ge,.aitl Rw G,'ande tW Norte

demonstrafões a08 teoh lavradoras deste muní- tempo em que. & huma- Acabemos agnra a hi8IA�e�� g���al ���f::;'�a ����oró
níeos, ás classes sgríeo- oíplo, na proporçlío de nldade aCl'edit8va nos térta: havía uma vez um Agenda Metropolitana di Ban· Bello Horieoate �i. Grande' i.. /l.

las e eommeretaes, 80S um litro de sementes drag(j�s. nos mágicos e anímal que durante�cu - d�ira •
Carangola Bagé

visitantes neeíonaes e (em grilo) por variedade. nas feIticeiras? Não! �e. 108 ti�h8. transmitido o �genc�aMetropoU�anada Olon� Cataguazes Cacboeira

estrangeiros, bem como lo CODdtradlio, é uma trts sezorusmo ao homem, ged�:e:'etropolitafta de Ma �i;x3�éfóra ���ento
fazer examinar e enca Novo SUperinten.. te ver a e da n08S8 é- mas houve também ho- Agencia Metropolitall do Meyer Ponte Nova Passo Funde

• mtnhsr 8 estudos 8S pos- d da I
poea �oderna. Com eteí mens que consagraram Teefile Otoni Pelotas

sibilidades produtoras de
ente PlICa Isa... to. eJCl�te um a�imal que €L sua vida a prestar ser. Ãlag(JtU Treis Coraçêes Porto Alree

cada zona agrieela; §lo Bancaria cada dia faz mau, vitimas viços' aí humanidade e A!'!:�� Peaedo �:�rabnadia ßi�g���n=
Igualmente, tem o oro Por. proposta do sn.r. do que 8 guerra mats que conseguiram eneon- Manaus Varginha Santa Gata",,"

gllo citado, íateresse em Director de Rendas In encerníçadal .' trar o remédio que per- Bahia P.,ri Blumenau

conseguir amestees-pa- ternas do Thesouro Na. Qual é então êsse míte o combate centra Bahia (São Salvador) Selem Joinville "

drões dos produ�toa das cionsl, roi nomeado SUo grande e .terrivel bich') aqnele flagelo, isto é a �h��s de �antanna P���r!O Norte �o;�'::i�o�a
industrias de transforma. perintendente de FíSOll· que tanto mal faz 608 qulnin6.- Ilabuna Campina Ora_de Araraqaara
ção dllS matarias primas Hsa( ão Bancaria o Ulua. homens? Sarã uma oobra

.

' Jequié João Pessoa Barretos

vegetaes, com o objact! 're catharinense snl'. Al. ou qua!que!!' outro répHl
P di....

JOilzeiro Paraná - Baarft

vó de
.

apresentar um berto de Medeiros Bar- peçonhento? Será? . . . ro ••0 ma- �i�toF�liro f:C�;l�inh3 t�:::táro
mostruario 8compaoha. bosa. fiscal do imposto Não se trata de bicho

Ottfirá Ponta Grossa Campinas '

do Ge dados detalhes'e do consumo. grande e terrivel! Trata. rawllboso Crato Pl!lntambuc.
tZatanduva

informações '-para propa. •
Ele de um· lindo bichinb.o Fortalez-a Oaranhus

Chavantes

ganda e divulgaQlo das Collec:toria
'

Fede- e-om umas azasinho9 fi· Um paciente a!acado de Scbral Recife
Franca

nossas reservas produc- Das como uma teitt de uma bronchite de mão ca· Bspírito 8tf,f"ttJ hauE t�s
toras e economicas. °

ai de Hansa aranha � umas patinhas racler tem alliviado CGllsi- Cachoeira de Itapemeriia· floríano Piráâcaba
F 'd d 1 t f Parnaiba

qual servirá, ao mesmo
oram temOVl Oll para delicadas, que dança ao erave men e com rascos Vitória Teresina

Presidente Prüde.te

tempo, de coordenador a Col�ectoria Federal de fim da tarde em grande do Peitoral de Angico Pe· Goiafl Ribeirão Preto

de novos estudos no J�U Crescmma, os ijDU. Os- enxames e a r,espaito do lotense, e esperava breve Goiana R�ar�: �:n��:r ��t::eto
mo do maior desenvolvi- wald.o Coelho Sá e Gen. (fual a maioria das pes· estar radicalmente curado. M:r:1�: Campos São João da Boavista

mento des producçõ€ls. tn VIeira, respecUvamen- soas não chega a com� O ahaixo assinado aUes: itaperuna São Paulo '

Ao lavrador cabe uma
te collector e escrivllo preender que' seja um ta QU6, ��frer.do pessoa de Mato Gro"O Macaé Taubati

das grandes
I

parceUss da Collectoria Feder�l dos peores inimigos da sua famlila de uma brochi· '. &::b?raRde ��!�O�guassú. S'rr:!aiú
de coope��çAo iM inicia- d� Hansa, neste m.niet-

IlU�8,
nidade. �'o mOS-I

te de mão

��r�.c{er grave" Cuia.' Petropolis Âere - Rio ßraftoo

Uvas officiaes, porque pIO, quito do paludIsmO! obte�e senslv�ls melhoras Está instalando as seguintes sub-agencias:
08 beneficios como no Ph

•

d PI f· O. perigo acima refe. estan.do em V'las de resta-

ca�o preselàt�, säo reci- arm.acta e an ao. :rido cevidencia.se nitida. beleclmento, com uso ape.' Ama.eon4. - Porto Velho. lt6es, Amargosa, Nuaré, Jace-' Si» P4td" - Sorocalla, Moo

,;n,rocos,' e m""ior inter."''''' ,_Estai á de pia.nti"o ama", m,ente através dos alga.- nas de, tres. frascos do ex..
Pará - Santarém, Marabá, bina, Valença, Bomfim, Con· gi daili Cruzes,ltapetininga. Ava!'

y "'.... "'<1'

h 11 P Igarapé Assú. quista, Poções, Rio Novo, Itapi- ré, Santa Cru� do Rio Pardo"
se deverá elle ter, em

nha a P armaCia Nova. ru�m08 alarmantes que ce ente eltor�l de, Angl- Mara,nhiio - Caxiaa, Pedrei· ra. Alagoinhas e Barreiras. Piraj". Assis, Paraguassú. 'Sante

corresponder so übjeoti- seguem: em 1931, s6 na co Pel�tense dD habil ph�r. ·ras, Cod6. Espirito Santo - Colatina, Anastacio, Duartina,Marilill, Tu-

vo que se resume num"
Jndla britanica morreram maceutlco. Sr..I?r. Domm' l'V,auí '- Campo Maior, Pe- Sant,a Tereza, João Pessoa, São pan, Pirajuí, Promissão, Ara!t&"

"I 00 gos d SI P t liperl. Piracuruca. Pieos, União, Mateus. tuba, Valpanizo; Cafelaodla,
L 2 .000 pessoas de RS· a I va

. ,ln o.

J�lm Tavora. Goiaz - Ipameri, Qio Verde Brdgança, Itapira, Pirassununga,

Gaahe IJ$ diariOl �OJ[bi8hmbO; a terça parte OuP,ofmlotaãs - Malhias J. de ' �arac'
- �rá�i, Iguáatú, Ca- e BuriU. limeira, Rio Claro; São José do

uOS 8. itautes do mun' ar es. mOClm, rateus, �uixad , Sena· Mato Grosso - Aquidauana, Rio Pardo, Matão, Novo Hori-

do vi,ve sob e ame�ça
dor Po�peu. ,

Ponta Pori, Tres Lagoaa. Mara- zonte, Monte Aprazivel, Mir4S-

cons.tante do naludíamo. Os effeitos sempre pro. f!.i� Gra_nde d. l!Io,..�(!. - cajá, São Lúiz de Cácéres e Po- sof, �ova _Ora�ada, . Qlimpia,
It:" 't d p.. 1 d A

CalCO, Assa.
. ,xoreu. ,Orlandla,. Sio Simão, . Se�o".·

pi)rtm, a ciencia tam�m V�I osos a ehara
.

e n ParaíbtI. - Patos, Alagoado Minas Gerais' - Curveto, nho, Ituverava, Rlbeirio Soíüto.

sustenta uma luta perti, glCO Pelotense cQnflrmam iMonteiro, Itabaiana, Ollarabira, Montes Claros,Pirapóra, Janua- Pederneiras) Sariri, SãoJosé dos
. nOZ contra esta doença. pelo aUesiado do iIlustre Ptrnambuc� � Caruilrú, Pai· ria, Amssuai, Carlos Chagas (�x· Campos e Iguape.

Slbtös de renome con. cidadão Antonio de Castro. ma!es, .Ji"!baúb�, Goiana, Vi· U:ucú) •.!ortale�, Pitangut for- Pa,.an�_- Lond':Ílta!_
.

Tom... ,

. . Att t' t h
tóna lImoe.lro. RIO Branco, Afo- mJgA,. :,10 Domingos do-Prata. �Iita, Unl&O da Vdona, IrJdi,

Bsgraram a sua vida á
do

es o q.ue_ en o usa· gadas de Ingazeira, ,Triunfo, OovernadorValadares (ex-figu'ei� Cornélio Procopio. .

aolunAo deste problema com muIto bom resul· Bom Conselho. r,a do Rio Doce), Aimorés, São
Y ""

d P , '" V· Pl' J
-

d'E R' B L Du
. Santa Oalm'in., - Cruzeiro.

urgente. ta o o eltoral de Ang�co .....agOf1,8 - lçosa,' ameara. oao lei, icas, ima .

e Mafra.

Ate agora, foi. a quini- Pelotensa prep.arado pelo
dos rndios, União, Sant' .Anna arte, Carating�, PilSS�s, A:lfenas, .

h b'l h' t" O
de Ipanema,

. Campos Gerals.Araxa, ltulutuba, Rw Grande do 8ul - .Sa....
na que permitiu obter oS a I. P armace.u ICO

.

.

r. 8ergipe - Propriá, Maroim, \
Patos, LHvras, Ouro Fino. to Angelo, José Qonifacio, San-.

Illelhores resultados. Pri- Domingos da SIlva PlOto. Est�ncia e Anápolis. Distrito Federal - Campo

I
ta Cruz, Sio Borja, Santa Ma-

eiro, O -tratamento pre- em pessõa de minha fami. Baia - Barra do Rio Orande, Grande. ria, Lageado, Bento Oonçal..-ee,.

ventivo por meio da qui' lia em constipfltõ"s .. bran Caetité, s.errinha, Canavieiras, Rio de Janeiro - iiCantaga· Vacaria, Jaguario. Alégrete, Si.,

ni ... ", .It simples,' t""mando ch'ites e po
.

.. >;

d d' Castro Alves, Bom Jesus da La· lo, Cabo frio, Rezen.de, Bom Gabriel, D. Pedrito, Cruz �It.,
... "" u v UI

r
' r ser ver a e pa. Maracás, Mundo Novo, leD' Jesus de ltab&poama, Quarai.

'

.Wacner Boonekaanp !�am;��r�'l!a8d:�n�u� Irp�10�a�re8e�t�tonio de O·
"

P' ih P
---

O preferido por todos estaçAo das febres, res· Castro. InaSlO ar Boon aranaens,o
..

guardamo.nos do contá· Oonfirmo estes' attesta· ....

gio. Oepois, segundo' a dos. Dr. E. l. ferreira de 7)ope.5 ( b' f d '

\'ecomendação da Comia.' Arauja (firma reconheoida). (
so 'Inspeção!. e eral permaneIUel

�t�d�:e�:�u<IJ:��e��b��- ucen%a%o51�O:el 26 de

�'Jgena,
Diretor: Dr. Luiz Aníbal Caldemri

ta. para o tratamento do :::::!!i?::;.."I.')'
Rua Com. Araujo n, 176 - CURITIBA' - -Paran'

paludismo, uma dORe diA· ��:r i:1��i1-va'P�Io�!�: ,.,......:E.�,
.

� Esta? �m pleno f�mcion�mento, �s �ulas de
ria de 1 gràma a 1 gra; PelotalI, R. G. o Sul

o
I admlssao ala. sene do Curso Fundamental

ma 30 centigramas de �l
quinina durante 5 a 1 VENDE-SE EM TODA' '>jena, Nos mezes de Dezémbrh e Janeiro ad aulas 'deste
dias. No seu relatório 'PARTE -------- curso são CiRATUlTAS" E .

(edição ingleza) publica. Faculdade de Comercio do' Paráaá

g�r::::�fl!g�:· �a�����!:: HILDEBßA'NDO A,O'GOSTO GOME'S � fiS��I��L!el���:��!���eral .

.
• .'

.

U CURSOS: Propedeutico, PeritQ Contador e Au ..

xiliar de comércio. Internato e Bxternato.

•

BANCO DO ·BRASIL
TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPOSITOS

Para retiradas mediante prévio arise:

De 38 dias - - - - - 3 1/2 oIe a.... -,

,
De 60 dias· - . - - - . - - 4 0/. a. I.
De ,. dias· - • • - - - - 4 lI'! 01. a. a.

Em sua propria casa,
nas horas vagas Ina mais
rel1dosa. original e artis!
tica industria domestica.
FacH para ;;tmbos os sexos.
Informa-se gratis. Desejan·
do-se amostras e .catalogos
iUualrados do trr.:balho a

executar, remetta 3$, mes-
'

mo em se1l0s, a F. Mari
n.élli. Rua 15 de Novembro•.
312 - Caixa Postal, 2436·
S. Paulo.

Bornaroo Urubba
Jaraguá

C:orrespondenfe olflclal do

BANCO DO BRASIL

ßepresentantes para Sta· Catharina:

Joio Pros,oci-.o 111 I'ilb- .. '.ga t de�..... '

...J ,-o l-H V I L L B

,°1 I
-,,'

rDr:�HóiieJ�
AOOMEMTA A.S FO.RÇAS DEFENSIVAS. �
ORGANISMO � CONTRA' AS OOENCAS�DASI
,_ CRIANÇAS E DOS ADULTOS.-�

,.
'.�_.�i.'�'"'.-'" , -" • __ � , �_ _�.J

I
devi�:.�en�e registrado lia Ordem dos Advogados do Brasil, com
escntorlo a rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. ,Alfredo

I(lu�. Aceít� cauns dvis, comerciais e criminais e encarrega-se'
. deme lncoventardl?tS, e:al?o,ra cdontratos de sociedades em nome coletivo,

.

man I a. slmp es, e capital 'e índuiltria, por quotas, <de 80'

c.'edades anommas, �omandita por ações. de sociedades coopera
tivas, d:..._penhor agncola, penhor comercial e enfim elabora con-
tratos de· toda e qualquer natureza, assim como requerimentos.

HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas.

•

olivet-bi
.'

.
do

Dr. aENATO CAM.ARA
DiRECTOR DO HOSPITAL· S. JOSE' .

Operaflel" DoenÇlS' de' lenboru,
I'

"

' Partos
. '. J

COJ1s,u�tas pela man�ã .�o Ho�pitll,:á tarde d�s2 �s.4 n9 cOl!suJtarlO a Av. Getulio Vargas es
(I,,!��a.. :�ua José Bo.nifacio, (defronte 'fLPrefeitura ..

fALA ALLEMÃO
Joinville·

HOTEL BECKER
Rua qe!. Emilio Jourdan Jaraguá :do Sul
E.�tá sltua�� n \)- melhor

.

ponto da cidade. Quasi <'vis'_á
.

Vltl á E$taçao !errea. Qlspôe de optimas accomoda�
çôes e off�recje o ma;ximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes_ e frios .

HYGIENE €ONFORTO PRESTEZA
. Linha. de 'Omnibus.:á porta,

' Preços
'. Propnetano : Carlos Albus.

':'" ".,-

,

;� ;

f
it_.
Ji; "WANDERER";

.

. :.1 ,I

.,\ ': Cac;la má.quina de e�re'lar I�m seu. dote;; í !
'�;L ' I' e vanlagens parliCuUaweli, ma, <ii-única que �l
\'é' .,. '.� a$ apresenta rell.llnid@s, demolrnstremdo a sue ':, 0.

:��: , � i"d"tu.v� ,u.::;.��::d;:.: :.:�"V[rrr' •. r
; ':A "OLIVETTI t� é cr�Hlção de técnicos da vanguarda '

i ',: do, progresso mecânico, d.e· m�qllinârios de alta·

f precisão, e de métodos, racionais de' fabricação.
�. .:!" �;';-;. íf;;��:i'{� ;���,�,. ..)����'!i>-J"","""'" '··���;�·c'\�'\H:���:..",: )'"

: r .' iii· cl, ,.. >, . "'<I1:"f - P,;.-." hoi'e mesmo uma '''.'. \'_.'
' ... , _"

""" "<i.!� d:�O\'1;lraç�o P'õij!i�8 •••�1���( ,':q"i;'

A MELHOR BICICLETA
CLINICA aaUBGICÄ

Carfos HOêpck� S/A.
filial:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EplTALPrefeitura Municipal de'/araguá
referente ao mês de Fevereiro. de 1940)Balancete da Receita Orçamentaria,

,�� ��'��������������,���������,���������������=

I ), A R R E C A D A ç Ã o Renda I Receíta

COdigOS, T I T U L O S -

Anterior I do Mês I Tot a I Lançada I Prevista. OBSERVAÇÕES

De ordem do sr. Pre
feHn Municipal, faço pu
blico que até o dta 31
de Março do corrente
ano, todos 08 propríeta
fios ou ocupantes de ter
renos são obrigados, de.
acordo com. a Lei n. 53,
de 24 de [unhe de 1937 a:

1. Roçar ,88 testadas
das vias pübltcas muni
cipais D8. distancia míní
ma de tõ-metros em am

bos 08 lados, não sendo,
permitida. capoeíra em

altura .supertor a, 1,50
mettos. ,

2. Limpar e carpir as

valetas, drenes, sargetas,
correges e ríbeírões,
afim ue darem, eseoamen
to RS agues.

3. Derrubat . as arvo

res truttteres, uma vez.

que prejudiquem a pro
jeção do sol nas estradas.

4. Portar as cercas vi
vas em uma .alturs ma

xíma de 1,50 metros..

I 5. Lançer, no mesmo

día, os detritos e vage.
taes da limpeza, para
dentro dos terrenos DU-

ma distancia nunca In
ferior a 2 mettos.

A me-tragem fixa será.
de 600 metros, por lote, .

sendo que 8 Prefeitura
subvencionará pormetre
excedente com 20 reís,
quando de um lado e 40
reis oj' quando em ambos
08 lados.

Aos íntratores das' dis
posições scíme, seeão
multados na�mpcrtaneia
-de 30$ a 50$ e :dupUca
das em cada reíneídea
ela, além da indenfzaçlo
de que trata o art, 5: da
811,,8 referida Let.
Jarafiuà. 2 de Março

de 1940.
Joio B. RadoU

Fiscal-Geral.
.

0111
O 12 1
O 17 3
� 18 3

RECEITA ORDINARIA
Tributaria a) Impostos

Imnosto Territorial
Imposto Predial
Imposto sobre Industrlas e Profissões
Imposto da Licenças

1. Licenças em geral
2. Imposto s. gsuo abatido,

Imposto s. Exploração Agrteole-Industrtal
Imposto. s, Produção Agrícola e Pastoril

Imposto s, Jogos e Diversões
Imposto adicional

. b) Taxas" .

Td-X6S de Expedlente
Taxa de Expedíente Municipal

TílX!H� e Custas Judic;arias e Emolumentos
Emolumentos em geral .

.

Taxas de Físcalíseçäo e serviços diversos
L' Aferição de balançaa, pesos e medidas
2. Vistorias em geral

(

Patrimonial
Renda Imobíltaría

Foros e Laudenlos
Renda de Capitais

Juros de deposítos
Receitas Diversas

�ecejta de Cemitérios
Renda Geral de Cemiterios Publicos

Receita Extraordínana
Cobrança da Divída Ativa

.

Receita de Indenlseções e Restituições
IndenisaçA9 de calçamento e meio-fio

Quota de fisoalisB.çõGIS diversas
Quota de fiscalis. de serviços contratados

Contribuições diversas
Descontos em Iolhaa des opersríoe da Pre
feItura pera o I:A.P.I.

Multas
Multas em gE,ral

Eventuais.

Rendas imprevistas

o 25 2

O 27 3
O 29 7

1 21 4

1 22 4

1 23 4

2 01 O

2 02 O

4 12 O

6 12 O
6 14 O

6 16 O \

6 20 O

6 21 O

6 23 O

,SOMA Rs.
Saldo disponivel do exereícíe de 14}aO

58:631$100 27:4111300
567$500 925$

285$
5:971$400

"

490$600

239$

71S$7oG:

111$400

15:763$
46:864$800

817$500 l37:000$

86:042$400 82:159$200
1:492$5:::10

817$50(1

13:000$
46:000$
150:000$

"

90:000$
18:000$

96:818$500 93:oco$
�I:ooo$

26:000$
543$

8:851$400

132$

618$
,

244$

1:108$600·

600$

5:400$

,
" 212$600
67'425$300

122'500 ' 505$100 ' 500L
34:744$600 102:169$900 37s:606$500 468:000$··

J------�---T-------�

128:680$280
I'

85$ 100$
4:000$
2:500$

I'

200$

1:500$

, 1

759$500

916$700 ,

230:850$ i 80

5:oco$
,

3:000$

1:000$

197$

125$ 12� 1:500$

125$600
'

638.$6oü!

125$600

527$200

ALF8BDO MOSER. Contador. Contadoria da Prefeitura Manieip&l de Jaraguá, em 29 de Fevereiro de 1940. Visto: LEONIDAS C. HERBSTER.

I
. Edital de Citação de réo· ausente Requer���en!�ç� deD���chadosPOmada·MInan c O ra·. o Doutor Arno P.".., H••••bl•. Juiz d� Dl-. molirA:�o;��c�� ��!'!!�:..�::::e�e�=ç� �:..,J:t

.. rette da Comarca de Jaraguá, Estado de Santa Deodoro da Fonseca _ Como requer.
Catbariria, Brasil,' na forma da leí, etc. Hermínio Ramos '_ Requer licença para proceder

faz Baber aos que o presente edital com o a uma pintura externa de sua casa _ Como requer.
prazo de 15 dias virem, Que pelo doutor Preme- Redelfe Schulze - Requer transferencia de seus

I tor Public� da Comarca me foi dirigida a. seguín- impostos para a nova firma Gebhardt � Schulze -

te Denunela : Exmo_ Snr. Dr. Juiz subentuto em Faça-se a transferencis solicitada.
exercíeío : O -:Promotor Publico da Comarca, abaí. Rudolfo Pritsch - Requer baixa imposto s. ta-
xo assinado, baseado nos ar,te. 2.330 e 2.333 do mancaria - Dê se baixa para o 2. semestre.

NUNCA EXISTIU Oedígo Judicjario, vem, respeitosamente, denun-
.

Dia 18
IGUAL! níar a v. excía., o menor Conrado B. Rocha, filho Maria Lenzi - Requer licença para estabelecer.

de José Bento da Rocha e Rosa Belle e restden- se com um Botequim - Como requer.

�e r:��ä,-C(�.P����)' _ I te nesta Comarca, pelo ff;l'o, delituoso seguinte: Publicidade Rodofer - Pede licença para deslo
No dla tres de janeiro da corrente aDO (3·1-1940) car dois paineis - Corno requer.curou com a <tMI· em frente a propriedade de Parrteío da Silva, Da Dia 19NANCORA� úlce- Estrada Nova, neste Município e comarca, brínca. Augusto Fuchs - Requer licença para reformarras que m-'m o 914 va c. denuncisõo Conrado com o seu colega da as instaUações sanitarias de seu predio - Apresente i

conseguiu curar. ,nome N!lton Coelho; quando, i!lesperadamente, E· as plantas respectivas.
Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp, curou c:>m duardo Arbeiter, de treze an06. comfSço'U. a lhe I Germano Sacht - Pede licença para canalizar
UMA s6 LATINHA, uma FERIDA' DE 9 ANOS! jogar pedras, havendo então, Conrado, feito o. agua por 'baixo do Jeito da estrada Itapocuzinho-
Têm hav!do centenas de curas semelhantes ! !! mesmo, mas infelizmente 8 pedra jogada vse atin- Como requer, de acôrdo com informação do �r. fiscal·
Adotada em muitos hospitaes, casa!. de Satlje e

_. gir Eduardo, na cabeça, .ferindo.o gravemente, se'l Geral. '

clinicas .particulares. gundo a informaçâo medic�. particular e e�pon- Cooperativa l'lOS ferroviarioli.Catarinenses -:- Pe-
AVISO iMPORTANTE: - A verdadeira "'Pomada· taneamente prestada, á PolIcI'l,. pelo Dr. GUllher- dEm prazo para pagamento dos Impostos - SIm. o.
Minancora � nunca existiu a· não· ser em suas me Lutz Luce, como se va, alias, do bilhete" des- sr. Intendente p!]ra solicitar ao sr. Coletor o obsequio
latinhas originais com o emblema simbólico acima. te, tsmbem. anexo. Esta informação do dr. Luce, de avisar o pronunciamento do Tesouro.
Recusem imit�ções ! Exijam a verdadeira MINAN· toda\'ia é bastante imprecisa, �pelo que requer·se Alexandre Haacke - Pede licença para iniCiar

CORA em sua latinha original. seja. 8. vitima submetida ti E'xame de sanidade phi- a construção da instalação sanitaria - Como requer.REPAREM BEM AO .COMPRAR! sica, com a maxima urgencia possivel. Acompa- Luiz Jarck - Pede alvará de «Habite-se» para
E' um produto dos Laboratonos «MINANCORA:.

I
nha a presente denuncia o .b?�e�m policia! exigi- sua casa.- Co�o requer. Intime.se. o requerf;�H. pa'de Jo.lNVILLE do .pelo art. 2.334 do C. JudIciarIo. A certIdâo de ra cumprrr as eXlgencias do dr. De!egado de HigIene.

-z::::a .. idade, junta, prova contar 6 denuncIado mais de Antonio LeithoIdt - Pede licença para construir J

. 'quatorze anos e menQS de dezoito, justificando-se muro e calçada em frente ao seu terreno á rua Mal.
__.S(((C)((_B))»B))»BB lassim o processo �special referido.acima e 8 que Deodoro da fonsf'ca - Como requer, devendo po·

BEMORRBOIDES SUA CURA deyerá set,�u�wetIdo. E como aSSIm procedendo rem aguardar comunicação desta PrefeHura para _jni,
O

� haJa o denunmsdo .

menor Conrado B. da Rocha, dar a: construção dos mesmos..
------------- sem peraçao cometido I) crime previsto pelo art. 303 da C. L Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 20

DoençàS ano..retaes, varizes P., oferece 8 P�{!motoria Public� da CO�8rca 8 de março de, 1940.
.

e erisipela sua cura. �rése�te denunc�a que espe.ra seja rece�l(la. e 8- Renato Sans, ·Secretario.
l O CURITYBA fmal Julgada proceaente, afim de que seja. o sell

Dr. MENDES ARAUJ,
'. sado punido em uma das medidas previstas pelo

NMef'''DWl''"''�'B««__ tut. 2.345, do nosso COdi,go Judiciado ou corres- DR. LUIZ DE SOUZA,�, pondente art. 69 do COdlgO dos Menores da Re· uma propriedade livre e

OT1Il IMPOR'T·7Il-"'TE ' publica. Nestes termos, pede que A. esta e os

dO'1 ADVOGADO desembaraçada, com a:N nL· .t1l.......
,

cumentos juntos, sejam notificads8 as testemunhas . ares. de 1.120 morgl1s, eo- ;

t' d J.' -li
e procedidas as diligencias legais neces�al'ias á

'

gf>nho de sert1t, movido·,·

n O a O I n V I e .competente for�ação ou. culpa, nome�ndo se des Escriptorio - Avenida <letulio Vargas" á terça hydl'llu�ica, e muj. :
"

"'. .' de logo defen"or so menor, Ctlrso não o tenha, e Residencia : HOTEL HECKER tos animaes, sendo 50,
citB.ndo-se (I menor pot Beu direito respo"nsavel l' cavallar, 50 bovinos, 70 '

e notHicando·se as testemunhlls abaixo arroJadas carneiros. e demais hem·
para virem depor em dia ê hora previamente de- Ijl feitori&9. em Rio :Verme� I

signadoEl, sciente de' ·tudo esta Promotoria Pt.:blic8
F Md. lho. no municipio de São,

',T(1stemuOhas: ·1. NHton Coelho, 2, Walter MueUer, erDlento e eirOS Bento. Tudo pelo preço
3. Oswsldo MeIer, 4. AHredü Meier, 5. Augusto de 53:0oo$000,·á vista ou

"

I Betschauer, G. Issil;\s Sheck, 7" Joi!o" Coelho. - Produto de alta' qualidade para DOCES, em prestaçõe�. Vende-se;
Tou'::'H} el8s resià-entes nesta COID(trca. Jlil'aguá, 8 tambem €ómente o ter· I

I
dEi; fevereiro de IP40. Alm.) Manoel Lob!1o Muniz BOLOS, TORTAS e quaesquer feDO e engenho pela im- ,

dt1 Queh oz, Pl'omofol" Publico. - E havendo sido portancia de 33:000$;000.:
J
äeaignsdo o dia 3 de abr'i! proximo vindouro aB PASTELARIAS, O terreno possue muita:

. 9 hgrt:ls, para ,je proceder 8. form8Ção de culpa. e mata virgem, alem de

I
o&io te�do sido eneontr�dQ o denunciado Conr�do ••----...--------------- milhares de metros de

• El. da Rocha e que se encontra em lugar incerto
. ... lenha, 300 pinheiros gran ..

I
",' b'

.'

,,,- 'fi Lo. ....rI·
.

� publicado na impremlli local. ,Dado e passado nes- d
.

e nao sa ldo; pV'l"'.lImSO ·ll.I8.uuel' p_aesllr o pl'esen.e es e mummer08 peque-
I I h C B rt ta cjdade de JRl"aguá, aos dezoito dias do mez de A t I h

.

I· edita, pe o que Cito e c amo a onrad� .. ua
N

nos. ma a para �n a

,Rocha, para co-mp8re�er na sala das audiencias março de mil novecentos e qu�rerlta. Eu, ey fica proxima t1. linha fer-
.

i no forum, no dia 3 de abril pfoximo vindouro, Fnnco, esc/ivl1n, o subscrevi. Ass.) A,rno Pedro re8.
'

d
.. Hoeschl, Jlliz de Dü'eHo. Está conforme o- origi- M' i f

-

"
" A A DAS E,

..
', .. ·A. . f f 9 bOl'as-, afim} e 8e ver prO�eSS81' 't�.;.. 88s1stlr� a

nai clf) Que dou.' fé, . ,

.

« . .�,,' .,..••,..
.

B RIsd·n RO�bOleGçoesd' Dd6.. .,.,'
.

. tm-U1iJ�ão da, cU pa sob peIH:l.•d"l'e�".-:.. 'para.. 9
arfa o 1 .. ran e o

. Jaragull, 18 de março de 1 40. N t f
j .'

Z R ci ir_) � .' I qu�� cbq�l1e 8.0 �.:()nheCjmf.'nto do reo se pastlOU 01'�, com o pro essor

i,rmãQs attafi"· -
(.

ua
.

Q .'" :\a.n;,�.pe I ?'f pl'tl:(\mte edH�I que será afixado DSS portas e O escrivão: Ney FrtHH�Q. ) sr. Oi�rdini ,LeD�1-

animais.

E' a pomada ideal!
CURA TODAS AS
F E.R I DAS, tanto
humanas como de

Procurem conhecer a nova instalação da

de IRMÃOS ZATTAR. que acaba de
ser imlllgl1rada no predio da C a �:, a do
Aço, O ma,ior estabelecimento. de teci
dos em' geral. - Monumental stock.

Aos Colonos·
a Casa Gfferece um grande sortimento
de artigos baratissimos. - Visitem a

;.,

I

HfXfR DE No.GUHR À
o re:medio que tem depuredo ,

o s.ngué de tres gerações I

Empregado com e:xito nas:

Feride.
Eczeme.
Ulceres
Menches
Oerthros

Espinhes
Rheumetismo

Escrophules
syphiliticas

SEMPRE o MESMO I .•.
SEMPRE O MELHOR I ..•

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do �on9ue

---------

DESPERTE A IIUS
e

DO SEU f!GADO
Sem Calomelanos- E Saltará da

Cama Dispo�o Para Tudo
Seu fígado deve derraruur. dial'Ía

mente. no est..ornago, um litro de Jli!is.
Se u bilis não corre Jivrell1elJt�. os

alimentos não são digeridos C upodré.
ecru. Os gazes iq:<:hurll o eStonlUgo.
Sohrevem a p['isãq. de veatre. , ocê
sente-se' batido e como que envcnl�'IU

do. Tudo é amargo e a vida (; um

:n&l'tyrio. I

Ullla simples evacuação nãü Locará f
a cau�a. Nada!la conlO as f�u:, ,s�s .

PiHul"" CARTEIlS para o Fillarlo•.
plil"t� umu acçuo certa. Fazßl1.l l:orr(:;,\ f r

th_re�GOllte esse litro' dn bilis. f. ypet) .

seute-se dir;.posto pura (,uào. f':;:.) Glnt'·

l:w_m damno; süo suave� e eonlildo :,i}'�1
l-.lJ�lrs.l\�ilhosas para f-azçr abilir:;: ,'!",',�r :
Ij'aen:ente. ' Peça fiB Pigulru i ,\_1.t- .

Tl'�f\S para o Fij;..:�ldt). )'dio S(;Of:l!o \
imj laç('.,es. _l")r(l'(\�__��,��:�

RIO VERMELHO

Vende-se
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PREFEITURA MUNIC\PAL DE JARAGUÁ
Balancete da ·Despeza eDtaria, retere.te 'ao mil de I'everdre de 1140

DESPEZA ORÇAMENTARIA
T 8 t a l Empennada

até e roh Pr�'vísta

02
020

e2<11
6202
02t

6211
13215
e2t6
0219
0234 A
oal4 B
0233 A
0233 B
ó249
0265

•

0290
• 0291

0297
03

�3'(}1

0302

0303
0304
030i
0306
0807
0312
04

0.(01

05

0511 A.

0515 A

0511 B
0515 B
06

·0602

0603·
07

0702
oS

oS01

08ú2
0805
0808
�809
0810
,oR12
0821
,,9

0901
0!l12
0903
0904
0905

10
loo!
1010
1003

1005
1039
1048
1022
1027 A
1027 B
1012
1048 A
1d43 B
·1049
lo�4
1029
toll

1044
1045 '

11
1103
l1u6

12
1201

1202

12n4

.1205"""
13

l�o1

15
1501

ADMINISTRAÇÃO E FISCALISAÇ,i.O
Prefeito
Sllbeidlo
R.9presentação

Funeiol1aU\1mo $) Etettvoa
, 1 Se creterío

1 Contador
1 Ta&our�il'o
1 Agente de E8t8tidfe�
I fiscal Oeral do 1. distritl)
l Fiscal Oeral do 2. distrito
1 Fiscal AuxlUaf
1 2. Fiscal AuxUfar
1 Funcionaria Distrital
1 Zelador da Pl'.efeUura

c) Agen�e8 Arreead&doroa
G!'stifícaçäo 8.0 Intendente·Exato:
P"'fcentagem de Fi�calitla<;AÍj
DiarjnH e transportes de tuueíonaeíos em lervi�o

EXPEDIENTE E DESP!:.ZAS DIVERSAS
Mat.orial de consumo e de expeciente da Preteí
tUI'& e demaía f'3pal'ti,ões

Aquisição de moveis, maquinas de escrever e ou-

tros msteeíaía permanentes
Publicações de leia e atos oliclsil
Oorrespoadencía posta,l e telegrtiftc&
Seguros de operarios
Aluguel do predio onde funciona a Prefeitura
Alug�el do pred!o onde tnneíona a Inteadeneía
Quebras 60 tesoureíro 5 (;/0 S/St'us vaneímentos

VIAÇÃO E OBRAS PUBUCA3
Recoo$truçA,o e rtl,partis das vias PU_UCIlS mu-

ntelpees
Peasnal em geral
MaterÍal de consumo

_"..quisiç40 dc vp.1cuks, coaceetos, ccmsusuveís,
fell.'rl'lmentas, etc.

Materiel pe:rm&nente
Despesas Diversas '

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÖES
Material penn .nente '

Aq,uislção de um terreno pars construção do edi
ficio da Ptefeítun.

Idem p:ir� construção de uma praça de esportes
em Hansa

Idem para construcão da Intendencia de Hanse
Idem pare censtnrção de propríos muntetpaes '

SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Limpesa oe ruas, praças, jardine e outros lügra
douros uublieos

Ilumtn�çã.o Publica
.

, FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL
Aquj�içäo de_sementes. reprodutoras, etc.

,

EDUCAçAa, CULTURA E PUBLlCIDADE
Vencímentos de 4 professores muuícípaes de 1.8
eategorta n 170$000

I Idem .de ' 11 protes, munte. de 2.80 esteg. a. 150'
Idem de 2 t'rcfes. das e8001a6 desdob. 8 200'
Alugue18 de prédios eseotsres
Material oscolal"·
A.uistencia n elunos naoessttadoa
fisoalissç§.o saeolar
Serviço õe publicidade do munícípto '

HiGIENE E ASSISTENCIA SOCIAL
Amvaro á Maternidade e Int&Dcia
Socorros publíccs

'

Senultataentos de indigentes
Higiene e ssneamento das zonas :rurais e urbanas
Assístencta aos presos pobres

CONTRIBUIÇÃO E A.UXILlaS
Contríbuíção p.: o Deoart. de Admioiet. Municipal
Auxllío ao- Al!lilo Colouia Sta. Tereza (Leprosario)
Quota do lançsmento do Imp. sobre Industrtaa e

Protíssões
Contritmlçilü aos Cursos Complementares
Subvenção a. 2 escolas particulares
Contrib. p, construção de casas para operaríos
Subvenção ao lfospital cSA,e José'
Subvenção ao Centro Agricola 4Santa Catarina,
Subvenção â Soco de Lavoura «Tres Rios do Norte,.
Subvenção á C3ix8 Escolar «Anrelia Walter.
Idem ao Delegado de Higiene
Idem ao Medico Municipa� de Hansa
Gratificação ao Inspetor Eseoler
Contribuição para o Destacamento Policial
Auxilio an Esporte Clube «AJmoré»
Idem â Socied. de Assistencia a08 Lazaros f.l

Combate á Lepra (Preventorío)
Idem � Bolsa Esccler do Liceu Industrial (2 bolsas)
C:.mtribuição ao Instituto de Pensões e Aposen·
tadorta do!; IndustriarioM

DIVIDA PASSIVA
Amorttzaçâo �h Divida Flutuante com Joinville
Juros de 7 1/2 % sobre Rs. 12:000$

DESPEZAS POLICIAIS E JUDICIARIAS
I Oratitlcaça.o 1'10 Carcereiro

Pessoul ern geral .

Transportes e outras deapesas 010 servreo poU-
cíal e [udíoíarto

' ,

De@.p'f:.>Ms Díeetsaé
Perceatagens ao encarregado da cobran,a da
Divida AUvßl

.

Despesas 'Diversas ,

Sé'rvlçô äcé' inspeção de veiculos
DESPESAS PATRIMONiAIS

Manutenção das cemiterlos publicas
," , Peasóa! fim Getal

.

.

"

Despestls Diversas,
'

I OESPESAS EVENTUAIS
Pata �Ielluenas despezfl8 imprevistas

L
•

- ... ••. • •

·0 -

Cr6dit.os

2:ö{)2t600 11:825tãoo 13:628'100 14:610'800 too.ocos
2:0-5'200 ·2:065'200 16:168$700 42:576$300

3:500' 3;600$ 3:500$ 35:oGc$
3:230'120 3:230'120 3:479$120 21:80(1$

450$
��oo$
400'
330$
4no'
200$
330'
300'
250'
230$

40c$
322'500
200'

285$

13$200

425$600

300$ 60'0.

4:5:0' 900$
50c/' l:coo$
4.00$ 800$
33o, 660f
.(.00. 800$
200$ 400f
330' 660$
300$ 600$
25()$ 500'
230$ 4605
400$ 800S
92$500 41st

220' .(20$

34...400

250$
208t300

250.
1955too

300'
80'
w$

300$
80$
40$

1:80Q$

2:700,
, 3:000$
2:400$
1:980$
2:400$
1:200$
1:9Sc$
1:800'
1:io011:380

2:400'
415$
420'

973$400

1:500$
208$300

1:800'
240'
120$

20:695$750

!"JAoot
6:000$
':8005
3:Y60.
4:800$
2:400'
3:960$
3:60(1$
3:000$
2:76(.$

4,:8:00$
3:000$

,

4:00t$

" 20:695$730

934$600

125'
600'

1:175$
800$"

7:000$

7:c5t$
3:00(1$
2:00(,_
2:000.
3:600'
480$
240$

.13:000$

3:000$
3:000'

22:o67'1�0 26:(00$

60$
3:905.200

4:08<:>$
4:500$
2:400$

100$ 100' 2(;1:$
2<.-*

' 572'500 592'500 84!'

t
2:500$ 2:500$ , 10:000'j

1:000$

20(>$ 200$ 600$
1.00($
1:800$

50' 50$ 1005 300$
150' 150$ 300' 900'

120$
'200* 200$ 1.200$
200$ 200. 600$

300'

30o�.
1:400$

_, ,) r

_. j", '!

.

-

tSo'

, ,

3:000$
_90,�' _ i'

l:oSc$

8:160'
19:80c$
4.800$
1:4:40$
1:000$
1:000$

, 5:"0.
8ÜÚ$

4:000$
5:000$
800$

2:0üt$
300$

10:000$
1:000$

:1:000:$
4:830$
2:400$
1:000'
3:600$
600$

1:800'
240$

2:�co$
1:200$
600'

4:576$300
600$

1:�oo$
2:000$

1:600$

3:000$
9'oe$

2:160'

Y673200
"
-,

70(;$
3:000$
j <-

3:000$ I

, 1:000$
'Ó

:::lº;ooo� --

"'"

468:r O( S

, .',
"

I
1

85$100 ' ,85$'100' , "85$100
460$ 500' 1:50ot

,

.'

280$ 510$ 510$
, , I .. ,

.

...,: '�ê ;

'I

100' ' ,.

,230$ ,

,
, " «

I;
"

- . f:400$4:00 '

.',

.\' �, ...

<

'/,
'

"".'
.: ,.e

,

At;FRfDO' M·

'64:025$070 ,)34:038$170
166:825$110
230:8,505180 "

,,13,

.•:. " . ," :'j', �
•

500$
12:50ct

2:úOC$

, J.t

"

BALDO DISPONIVEVpar� O mês df..\ f.?!vereirn

I
'

:' ,.
I.

'" -',

:

OH •

" '!;'.p\"

�

.

I ....Z
"

, ,

'c '. Dffllcnm!uàçäo de saldos: ,

IHSPONIVEL: '
'.,j , ' ! ',:" ",J

, •• 1, ,< "ii

Em caiXll
. .' 64;825'I ,f{t.; � ,:�:., .': '�".,

"

,

'No Banco Agl'lC.' �,COID. de Blumenau, ,-1..02;000$ 'i �: 1�:8251110
'

.

CAIXA DE FUNDOS ESPECIAIS:
"

.
" , ) "",. I"

"

;> ::" ,J.' ,No Bun<1{) Agrlc. e . U�im. ,de BlllmlHl�.;� F

, !

.,

• '-:-;., • � '':;'''� J\(" �

..

;

I '

�,...

" " .1..

. '1

. I' '.

I'

, .

"

Viste:
,', I(

O.NID'A.S C. HERISTER
f'refeit..

.....

.' . . .

• IA1�•.grll., lefu_,�: de 'F�'f'cfrei�ft je. l....r -, ,,,,_',.,..,..,.,...,,.,.. �-=�----��':�====--�����

"1..';
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESPORT-ES
Correio do Povo -:-x- 23 -:- 3 -1940

I Semana forense "CORRElO" s o c ia 1 Ovos,Coelbos
,

_ Cbocolafe De-
Ileta da Lac_aPor sentença do dr. Juiz

de Direito da Comarca foi
condemnado a tres anos f Houve um que se oelibrisou, um obscuro cida-

seis mezes de prisão celu- dão de Karioth, encontrado pelo suave Nazareno em

lar, o réo .Carlos Fritz Voo certa estrada da [udêa. Foi um dos discipulos., Tra-

gel, desta cidade, �por ha - hie ° Mestre. por trinta di�heir os... .

ver praticado o crime de <;> matenallsmo. doentio de Alfre�o Galhs traçou
corrupção de menor. o perfil do celebre _Judeu: um typo mvulgar para o

_ tempo e para o meio.

Pelo dr. Promotor Publi I Altura mediana, certa elagancia nas vestes; bar-

co da Comarca foi dertun ba negra, tratad�.
dado o menor Germano A ínvulgaridade de Judas, porêm, não está no

José Trieweiler, residente seu ceu ....�spiritual ô� p�i�i�o. Está,
..

sim, .no. seu
I em Luiz Alves ltajahy por gesto. Alias, a rua superloridade espiritual. SI atives

culposamente,
'

',com �ma se, só poderia leval-o a comprehender como nanhu.m
-- Em companhia de sua

t b 11 exma lesposa, encontra-se
carroça, haver 'atropelado ou .ro, a

.

e eza das palavras do Mestre,
.

o sentido
nesta eidada, em visita a

Theresinha Staelin, de um philcsophlco de suas parabelas, o mysterio que en

ano e meio de idade -ern volveu os seus milagres. Mas a trahição estava no
seus parentes, o .snr. Her-

Ilha da Figueira, a' qua] sub-consciente de Judas. Suavisou-a com um beijo, meso lwersen, residente em

veio a falecer. E até. hoje ;) beijo tem favorecido trahições. Ourityba.
E até hoje a humanidade tem produzido os seus' - Viajou quinta feira, á

judas ... A estirpe se não extingue. Aliás, honrem co· I Florianopotis, á serviço de
mo hoje, não se pode cornprehender a vida sern iudas .. ' seu cargo, o snr. Eilde'

o

Porque nasceu [udas o pobre filho de Karioth? brando Gomes, zelosö a' o

GIL VAZ. �er:te municipal de esta
tistica.

Agradecimento

Ao conhecimento dos nossos parentes,
amigos e pessoas de nossas relações vi
mos trazer a dolorosa noticia que foi a

Deus servido chamar a si a nossa ines
quecível mãe e esposa

Emilia Probst Ra.u

Campeão Cathar,Jnense
Em florianopolis. domin

lio, os fortes conjunctos
do Pery, de Mafra, e do
Figueirense F. C., da capi· -

tal, realizaram o ultimo jo
go para a conquista do ti
tulo rnaxirno, sahindo ven
cedor, por 5 a 3, o Figuei
rense, que assim consa

Irou se Campeão Catharí
nense de 1939. Os primei
ros pontos dos competido
res foram registrados, do
Pery, aos 15 minutos de
jogo, pelo ponta-esquerda
Canna, e doFigueirense aos a 16 de março corrente, na idadede 47 annos.
35 minutos, por penalty, ba- Agradecemos a todos os que nos cer-
tido pelo center- half Beck, caram de conforto, bem como pelas flo-
Bob a parte disciplinar da
,eleja diz o corresponden- res e pelo acompanhamento ao tumulo.
te de cA Noticia. :

'1
Em particular agradecemos ao sr. Pas·

E' digno de registro a tor H. Waidner que tanto nos confortou Pelo dr. Promotor Pu
diseiplina reinante em todo I com a palavra de Deus. blico foram tambem dertun
e Idesenrolar da partida, ciadas

-

Thereza Maffezzoli
ft1os�rando assim os 22 es- I Reinoldo Rau e Filhos. e Olivia Vicenzi, de Itapo-
portistas em campo com-: cusinho, pelo crime do art.

,Ielta comprehensão das fi· 303 da C. 'L .. P. An�q·v·rsar,jos genci P t IT"na idades do verdadeiro es.
., '" ..

. Cla os a e e «:gra·

porte N di
.

I' ã phica, f.oi enriquecido, ter
. a rseip IDa n o 'Foi

.

preso e tres dias a- -' Transcorreu 1ia 20 a f,h'ouve vencidos nem ven pós prestou fiança para data natalícia da exma,
ça- eira, com a chegada de Após prolongados pade-

cedores, honras, pois, a AMi,_ do .í'!... 1 ti d d O h M II
duas lindas criancinhas que cimentos veio a íallecer

II t.r.rCorrei M c.-""�
que so to pu esse se e- Isnra. . orot ea

.

oe er, reeeh
- •

b t' ) bL.
'.

e es.' .- O '.... íender; o rêo José floriani,' esposa [do snr. Frederico
.. eerao na pia ap rsma sa wado, em um quart�

A d do ! f
. ...I

• os nomes de Clara e Ltl'·Z8. ti I d H 't I óoi.
ren a o )010 OI ae Estiveram em nossa re- ' de Mafra, acusado pelo cri- MoelJer, industrial, resi-

".... par ICU ar o ospi a CII!J.

1:900$000. dacçilo pagando suas assi ..
'

� � me de este1renato (cum. dente entre nós. Helena", em Joinville, a

gnatursi do corrente anno (,. \ pIke). -
. Tambem .dia 20, re _

Acha-se em ff'stas.o lar sra. d. Emilia Rau, virtuQ'
Qua.si 70lJ contos num os srs. Martinho Renge], ) ,istrou se o anQi\'ersario

feliz do sm. Guilherme F. sa esposa .do sr. Reineld{)
Bano Honorato Stinghen, Ilde- Proael;)eu se a a",diencia do snr. Edgard iPiazera,

Penha e de '>ua exma. es Rau, capitalista residente

O f f M Os Id V d
.

t
- - , I t c·hefa do posto f,·scaJ, J·un posa, residentes em Porto entre nÓs.

Jamengo, do Rio, em onso· anes, wa o o· e InS ru",o e tu rameno,.. . U
.

S'l B'k'"
. , .

to a E d D mão, com o nascimento A noti"ia io passa.....ent.1989 arrecadou a 80mma gel. 1 lastre artm owS· _.,ros IJOI.� de acordá com' o nevo . e Rerro. d 1 t'
... ."

do 646 contos e dispen. ki e Antonio Francisco da I �""'� _ AMOR codigo de procesao da Re· - Na mesma data com.
e Uma bga an e mentnda, da distinda senbora .:be

... S·l O t "'_... , VIiI - ,

bU d ..lli' t· m-morou o- s-eu' an;",·versa- que rece eu o nome - e gou logo a' está cidade$
..eu, ,ne mesmo tempo, na 1 va. ra os. -'ENTVRAS pp ca, a aç.....G execu 1 .. �. D I
�c�o de futet>ol, a som'

_.
Ja p�omo,id� por José rio O sr Carlos Ooniiniense a my. onde c,usou doloro!á im-

ma de. 635 conto�, rf&J�. a�ante a�versario qu� ha· ClNEMAA ' 1 i Kock Junior =antra a �ereira. distiricto sar�nto Viajàntes p�essão, não. só entre 0'$

trando pela p'rimeir3, �JZ VI� �aneJ�do a pelota. -, : �t' E2 j "viuva Ida Woller't. do forte Marechal Lui, em parentes corno - no Jarg�
um lucro de nove con'''$. o JUIZ pun.e com penalty. A, III.� ..,'\\ S. francisro. Seguia até a c:-1pital do c�rc\1Jo i.e pessoas a.migaiS

pena maxlma porem ..lniQ, ,IG�' .; -
'..

Pelo dr. fromotor Pu- - Am.nh'l dia .24, trans Estado, onde terá curta da tamiUa Rau.

Taça Roca podé ser p�tida, investe·sé f. TltlCOr 1:1 biico 'for8.(l1 requeridos oe co!r�r4 O anniversaHo na- demora, o snr. dr. Arno O corpo foi remo'l(ido
- contra o JUIZ, que mantem .

,. '(ltIfNAJ rICA '

l'n·y"';'nta,pioc. dos faleádos tahelo do sr. Joio Emmen- Pedro Hoeschl. me. itissi· DO mesmo d� para .et\ta.
A selec..ao brasileira- nó a sua d·e".·são "

dá .....
.

0:,:0 � �t '"

d.fl • .." Juiz de D;PA,·to da CO" cl'dade á ruaMar"çhal�...... ... e a v""
.., .... ,Ji;.JtlJWl.�.

-

"\ 'C.A ....lo......H.r'u""h� R�d�IDho I
oer&.eF.• c8.pitaJis·ta reiöll·d-n·. �". ...... .

-

- , ".

e_entro d�i$i"C)'da· Ta,.g torl'a a.o ·Br....il· de � a 3. 'c_ Z$ !4&i"�,·· .....=.,i,. �..... - � .

�..

a'r d'
-

id
"

cRoWl," de 'lnAO,. d'o-I'D'�,
....,.. -

..... , ;' �a�hl -,e Mattl� PlIlbeit'o. te .s� cidade. \. :. m:':'D"·....1J"".l'ano'pAll' .. 0-n'
oro. em cUJa re$ e"e�

- ..... ....»b
.',

·Ch:R"
I> ...'

- , �.' n-dda dA,h.o.ntem 4>
.

.,._..
. .-,'" .F�V· .

_

.... "'. �.' foi arma(ia a camaraard�,.
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mG exhibiÇlo. Deixou ii rio ultlrt,o (Jomlqo do Fel, eQ�eedido ·$utSI8. talicio dó $fo Arthur Qua_lnlC.p�o
de Jaraguá, aas &0 seguin·te, com grande arom�

veneer pór-i a I. .' eorrente mez� em 31 de "l..:'lAnJ��.-.".'_ Qll SflS.'�.n�io 4&...executAo dros.) officlal dt Ju.s.iiça. lemmdades prfstadait ao panhantfnto., pllra o Cerni·
,

_. Março. em Jtajahy realisar,
� - -

-7' da �, (lo t�mellOt, �n' '.
..

ÇJhefe da Nação, ptlo 00' terio Municipal. Ao sr.

Taça,Rio� ••.Ja as primeiras erandes tio p.:üó, Qustavo Mam· Nas.iflTt«.oto.s ..erno do Estado. regre-s· Reinoldo Rau t aos seus
, �màH�i; dómin,o, 'o u.. �s .deste anno,.- com

.

." hardt.;. .

-

.

sou q.arta feira () snr.· fie: tilbcs. ,cCorreio do Po",,�
l�cipdädo � br'asUeir-o !ti'.. o� eacontff); d�s. an�-s Pltarl1!*� � �� . -:"- t:.�i.... �fe.�.. .pelo;.O ,lar � Sr.Maas WieUe, LeQnidas·e. H�rbst(!r/d,g 8pr�"seBta,·seus voto� de

,re,tlfJrl;.,f1ê�vJU.tk ãó U�... eü,!,btb e .•Ehfa-, .. dIS· ".'Es.laa;. 4j."kI....�� .... dr. PrO.,.,.,�.o.r,,�co ll�o c(Jmmermn••• e de. Bua er lI(f Prefeito Münici:.áJ.
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�p., em 'iflIi)uta d. Ta. tanGlB .d�.IQ9:me.Q$, .. :, I.l� .•fh.��, '; ��aD�; .cu"O!lo:�gátt"àG 11.0 All po�a, ·4. Pau!a� I.)?ubrawa
�"clJ.ío. BràßOOJ'. ;.,
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�l��, �uncclonuta�. A- Diséós Ílo vOS;,!,{",�_iJré--;,�il. I . (I�" 'i d.té' �,U:. AhçJréas .1lQthean
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4's.. pa,tidas travadas 40· r.
",. bei(i. desta cidade, pfßnun·

�jn�' ultimo, ,no campo ciado no: art. 158 dá 'C. L
ia rua Mareohal Deodoro, P,_:(curandeiro).
elltr� as equipes dos esti
DI�dos clubes

. Aymoré é
••asil, eompareceu desu'sa'
da assistencia a "ue infe·.
lizmente nlo -. foi dado apre·

, ciar um especta�ulo eom'

pensadar.. Na preliminar co
mo na paftida dos primei.,ros quadro� ;des�nrolar�m'
s,e �cenas bastante, cendem·'·
iiáveiS; pelas qua9s não se I,ode responsabilisar uma

arbitragem que fO.Bse fraca Ie dubia nas suas decisões,
mas sim certos jogadores I

exaUad05 e uma torcida

ao"paixonada e por demais
4esenfreada .

. Não fosse isso, e os qua
dros que lutassem dentro
tias normas da bõa ethica eS·
portiva, então teria· se pre
senciado a beiles jogos
como eram esperados.
Minguem culpe a

flrbi.jtragern, que se 'lU cons

tantemente insultada e a

lIIeaçada. Si teve falhªs,
praticou erros que plejucU'
ç,assem fi esteou a�ú�l�e cl" .

.�l s�lls meQ,t,ores .'HP re9'
riiio posterior ao jO�o, ele,
cettõ qUe saberiam a�rtar
àecisões de commum ac

cordo.
Os resultados dos jogos

fotilm os t;eguitltes: 2.os
�uadros - Brasil 2, Ay
Inoré O. No jogo dos 1.os
4\1adros o resuliado foi da:
do, pelo juiz, pór .. a 3 a

-favor do ßrasil, sendo que,
ap\:'s o jogo eslar empate
de 3 a 3, vet ificando se

uma falta do guardião sy·
moré ....". �.ste, ao fazer uma
eit feza, teria a-hida manda
_o um Iilonta pé c-ontra o
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LAVANDO·SE COM O SABÄO

..Judas ...

Esteve esta semana, nes
ta cidade, o sr. José Pas
qualini, zelosa collector es
tadoai de Hansa.

Da

Casa Joã.
Doubrawa.

Sra. Emilia Rau

�alaer Bq�nekaDmp
"

_ O "rei" dos Biders _

-

': .' A fazenda do Estado,
por intermedio ,40 dr. -PrO'
'motor Publico requereu u

ma acção exe�utiva .contra
Caet�no Rebelo, residente
neste municipio e comarca.

J

RADIOS DE CL,A,SSE
,

VorRer"
São receptores que representam a ultima palavra na classe de radios
modernos. Nas ondas lqngas e curtas - procedentes das estações
a grande ou pouc� âistitncia - estes receptores moderníssimos offe
recem recepção il1�omp3.ravel, em súa pureza de tom superam a tudo

quanto se póde imaginar. - Prestam a qual
quer sala um aspecto de gentileza e lindeza.

",site� a exposição, des_es
IDce..paratei. radios de Qualidade.
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