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DO CH EFE DA NAÇÃO
Só pôde merecer aplausos a I tão, diverso do que foi, corno

ifliciativa do Sr. Getulio Vargas r
é em toda a oportunidade em

de falar, de vez em

quando'l
que se manifesta: a palavra de

por meio da imprensa, em en- um homem de bem, verdade e

trevistas coletiva a todos os conscientemente apaixonado
BaSSaS orgãos de publicidade. \ pêla grandeza do Brasil, sua

fica, assim, o povo no conhe- [obcedante, permanente e exclu

cimento das intenções do Che- siva preocupação.
fe do Estado e das diretrizes a (Distribuição do D.N.P.)

I flue se propõe para a solução, _

dos problemas que lhe cabe I

defrontar. O' S II Chronica da I Cva�ga�a!a;�a �i�h�n�êtaG��!�� ,

que e o Semána.,«' opa
:o����:o�e :ã� ��Z�;g���sa;�::' I I

Esta semana continuou a �tor'
Hão ha refolhos, não ha sabin eida=. Torceu-se pelos nossos finalizou" certarnen da "III uma renda destinada a fins ca-

tenção, não ha esquecimentos, 1)-0 Capitão Filinto MÜl' jogadores, houve quem/torcesse Copa do Mundo", realizado ritativosl, •.

Jpropositados, ou não. O Chefe ler, Chefe de Policia do Distri- pelos italianos epelos húngaros ... desta vez sob os aupieíos da Os mentores do esporte na- Endereçado ao nosso di-
da Nação diz as cousas como to Federal, ha cerca de seis Torceu se depois pelo <Joe Federação franceza de Foot- cioaal, comprehendende a in- redor, recebemos do Snr.
elas se lhe afiguram, como as mêses passados, verificando a Louis e pejo Max Schme�ing, ball. tenção <altruísticas dos france- Gal. Meira de Vasconcellos.
sente. com um senso apreesão necessidade de se promover in-

_ os dois brutameníes que se O que foi a [ornada épica e zes, em perfeita comunhão de
C d 5 R M

6) de compreesão que ê inato, tensa campanha preventiva, de defrontaram rnais uma vez pata, gloriosa dos representantes do ideas com todo o esporte bra- omte. a a. '. . o te..

com o deseja de ser entendido, c;ombate aos extremismos, ?e- estupidamente se esmurrarem ... esporte nacional, está na men- sileiro, telegraphou á Delegação legramma seguinte:
.

de pronto, por quantos o ou liberou a creação deste Serviço '. te de todos os brasileiros e a determinando o regresso imme- «Sr. Honorato Tomelin-

çam, e, sobretudo, certo de que de Divulgação. j
Em a,?"bas as ctorcldaslll".peIo imprensá unaníme destacou a diato dos quadros brasileiros, «Correio do Povo» - Jaraguá.

a Nação confla na sua palavra 2J-Essa campanha, segundo 1 ponta-pé o.u pelo murro, hou�e actuação invejável da nossa re- que .não dev�rlio tomar' .parte Agradeço vosso telegrama
,or sabê-la extreme de subter- instruções do Chefe de Policia, i altas e baixas, - bolos, palpi- presentação que luctou em am- em jogos amistosos.

'f d
�

'á di
fU2'io.s de dissimulações, e pen- começou a ser feita, entre o tes, apostas,..

, biente hostil, esbulhadade nas Muito bem, a missão que emam esto meu esejo J I",

sarnentos ocultes. A sua palavra grande psblico, pela imprensa, Os nossos -virtuoses. do víctorías e ainda assim, entre nos levou raos cstadiums» de vulgado publicamente de to

ilumina os assuntos, que exa- atraves de comunicados, e díre- futibol (foi este o titulo melhor fortes concurrentes conseguia- França es�á finda
..
Á Europa, daimprensa utilissr O nosso

mina, com claridade tal que lamente, por Intermedio de pu: que alcançaram), nada puderam do a classificação do 3.g logar coube um compeonato... e ao idioma» i

mesmo os que querem ser ce- blicações que atestam ou escla- centra o apito dos juises da do torneio mundial. Brasil a honra de sahír dos •

gas sentem se Mal �m recusar- recem as manobras e crimes Fífa.
. Coube á Italia, pela 20• vez, campos de lucta, glorioso como

---------_..;.---

lhe fé, em não vererq, por, ela, dos agentes extremístas. Dona fifa ganhou algumas mercê da actuação do juiz �empre por ter demot;tstrado MelborameD."
o que se vê com a evidência 3)- Os comunicados referi- centenas de francos á custa do no jogo contra os nossos, le- fibra, v�lor e �ma tschníca de ...

solar, não falar, das cousas dos, - artigos, cronléas e co nosso esforço. E não foi cama vante um campeonato onde verdadeiros �vH'tuoses» da pe- ur.aDOS

certas, insusceptiveis de dúvi- me�tariosJ - são diariam�nte. re- rada, preferiu ficar com os ar: não brilhou defrontando-se lota. como altás, reconhecem a- Segundo aparação ' efetua"
das e de sofismas. metídos a todos os 1.317 jor- bitrios, a nõs fazer um pouco com equipes 'deinferior class� e t� os próprios campeões mun- da pelo Departamento de
A ultima entrevista do Che- nais 'que compõem a rêde -íe de justiça. fraca performance. díaes, Eataüstio8 e Publicidade, Cf

te tio Estado á imprensa cario-, imprensa do interior, do S.O.. Está muito bem. Mas franca- ' O segundo collocado, a Hun- Estado contava, em 1936,
ca, em S. Lourenço, mostra 4)-' �s., PtJ�licações, q�e mente, precisamos ter um pou gria, tambem não teve realce Éch

. _ ....

-.
'

'com" 08 seguiõtês
-

mellíora-
como são [ustos, como sãö ni· desde O·-InICIO vem sendo edl- co' mais de brio para nôs vol que autorizasse a classificação. C OS

.'
da' In.ugu- men�08 urbanos, .8tral/�8, de

tidos, como são precisos os t�da� p�lo S·D., sempre ,foram tarmos lá, sm hypothese alguma O que houve, foi uma protee· raça-o do retrato o seus 43 municiplos:'.
..

tteriodos com que a eomenta' dlst�lbUldast 'em quanhdade� nunca mais. ção escandalosa dos arbitro��
, 9 mercados públlcoll;' 52

.os. O Sr. Getulio Vargas de- totals de 10.000, 20.000. ate Desta vez ficamos como o que vizando o beneficio dos do Sr, Presidente da Re· ruas calçadas a paralelipipe-
fronta, nela, todos os grandes l�.OOO �xemplare$, por todo o Perú, na cvaranda:t, não chega' «teams' europeos, não hesUa. publica dos a 21 macadami:aadas; •
probremas, 'que interessam, Pais, dl�eta�te endereçadas mos á "copau da Europa. ram em demenstrar incrível e ,praças e 32 avenidBts e ruu

neste momento, á Republica. aos destm�tanos" '" nojenta parcialidade quando es-,
O Sr. Tenente L�mdas.e. arborj,zada�; u�a 'avenida fJ

,

conl a maior serenidade com a Dispõe, pltra esse fim, o S.D. Dona Fifa o Brasil esta farfo
tava em jogo a nossa ß�lecçãQ. Herbster, eSforçado Prefeito 35 praças 8J6rdinadas;_ ii

máxima agUdeza de 'espirito do seu Arquivo dos 1.478 Mtt- �� ban.ca� o coron91 com você.
Passado, o campeo.nato do Municipal, acaba de receber munu.men.tos historic08 _ e ..

com o mais intenso vigôr in'� nicipios, onde figuram, nomi· o�e IT as favas com _os $eus d F I F A t d ..... artrstl o 34 municipios 60m

4al"''''tual '" da".dp, a quantos o nalm.ente, todas as, autoridades., arbltros e o seu custeIO de a· ",!un o, a ..,., en I SI,K; 1T,I8- cb\' Secretaria da Presidencia '

.

c s,
"

.

K: .... .... h t XKlla de Football, deante dos R","
• ilumlnaçAo pública t' 35 co.

leem. a imprenssão de uma se· I medIcos., advogados, fazendet poc e mon matean.o. . protestos das delegaçijes bra.$i' � epubtca e,. asslgnado il�miDaçäo pública e 35 ,ce.
gurança absoluta na sua expo' ro" "�"lcultores, cd�dofes, an' O Max Schmellmg perdendo leira e Su�ca, cogita de rêfor, pelo snr .. Dr.,LUIZ Ver�ara. ilum�açAo dOlBic��rla.' 22
siQão, feita em lingu.agem es- genhetros, farm�cfuhco�, a��'1 mar o seu regUlamento iqvelui- alto. hmcclonarto do Oabinete mU!llclplOB dispunh&íD deHr..

correit1, mas ao alcance de to· nQmos, cQmerclantes, mdustri' do em relàção �o esp'pr� que: Clw.de S;. Excia., o ,seguin- viços de limpeza ptíldlca �e-4
do o mundo sem enfases sem ais, etc. etc- etc. de todos os te d nd hObi apena8 tillham eig6tq 88�
..recI'o·81'smps' de 11'nga�ß''''m, Municipias. do,' Brtlril, .,

rege,c�pre n e o co I r a au· te d�.cho;: '," ,!. J.

1" "_'C' _

� toritia<te �rei11. de juizes em,
, "

'

tãrltto.. ,.' ;

sem a preocupação de substi- Qualquer d�ll1enstraçao,' so' j partidas intei'naciomes, De na- «Tte. Leonidas Herbster:';" .In4êBtiea· apuuOlD!': ',�
tuir por expressões brilhantes a. b�t li!ste ArqUIVO, pode ser pe' � da a.deante agora, a attitude dos Prefeito _ Jaragl1á.

'

lend,o ri1t-el.ta,., p:r�iQt8MMte.
falta de sub�tãncia, mais, ape-I d!da. e prontamente será ateu-I satehtes da F.I.F.A., porquanto. .,

. Pt'..lo p.E.P., rde�éate ao aBt't

mis. oom dois propósitos

niti-,
dida. I I não levaraQl em temp<? C!pportu- Presidente Repubht:>.a 10-, �� 19.37.,

dos, eviqentes - verdade e a 5)-0 S.O. tem distr,ibuidOt n,o, C! proteito brasnett'6 em cl1mbiu·mer, agradecer horne-· '-'"-'R--'--'--------'razão. . fartamente. na Capital do Pais I consIderação. eceltemos e agradeoe-
Dentro da tinha que caracte- e com igual intensidade, no

_ Receiam os e.uropeos. -que nagern lhe presta�tes com
','

m�s u�. !�xtMllpla� do
riza a sua pernalidade ' a Ii- interior, cartazes murais. A ! as rt�l'es@ntações americanas' àposkão séu retrato pf REHato.He, �Pr.�is��tad.o . pel�
nha rêta cujos pontos extremos quantidade média destas dislri- j se rf'.ttrem dos campeonat.os Cards' �-'uds}) Snr�: ...[): Othil1a; ,P. me'.um" 1a.-sio a verdade e a razão - o bulções tem sido �perior ;t I mundlaes e pretendem arranjar

,..:Ji:I.
• Vice, pr_est�n,te �,4a, Socll9ô-

Sr. Getulio Vargas fala á Na� 100.000 cartazes por mês.' , palliativos para evitar uma pro
I

,

de de ASl!Jistenf.lUJ a8S Laza- ,

Ção o que a Nação quer saber, 6)- O S.O. diariamente es-', funda sc4sàó. "IR �
.

. ,ras ß CO'tnbate � Leptlá», re.,..;
o que a Nação pressente que tá em contacto! com todos' os .

r ..

e "'tl' 'ç' �\- n'
ferente ao exerC-lcto de 1837,

lhe vai !ler dito, porque a. Na· Municípios do Pais. Além da I cog,
!tam os. r3ncezes, no�u!'

"..., 'e ..

'C6ntend()-,d� -Ilma·rfoima

-'0',01(,
..

ção _conhece o seu PreSidente COlaboração que estas áutoridar!
to de propOrcionar aos partsl- .

, .
ciea o maWl.'i80;:; do :tra.�aJ.

e nao se engana com Ch&fe. des dão ao S.O. existem, ain- \
enses uma demonst�a�o da, .', .

' '

d�&env.o.�o":':po,�e@!t\·8�&-
Ninguem, que conhece o Sr. Ge, da, para maior difusão e distri

classe de futebol brasllel!0, um miação de sen!lora8,. emp'.e�
tulío Vargas, .ad�itiria que .0 buição de nossas publicações,

encontro da nossa. s�lecçao com d. pass_gens ,para a 7a. nh�da �a ß811l�a!lha' sob!'e
seu ,verbo tr:m.qutlo e energl' nO' interior, os 1.418" Corres� Max Schmelling. os quadros loc�es� lã não ho·

'.i i (
•

•

• '. II)O�O :dlgt;lifioante 4tJ aaai8�
co, rigoroso e sereno, sem pondentes do S.D.. I para o Jóe Louis efeu o que

vessemos �ontnbuldo para o EXPOSiÇão, de Ammaes t�ncia e oombkte 'ao ·mal cbt
excessos e sem depressõe,s, 7)-Os Correspondentes dOlfazer aos nervos de muita gente

saldo f?l'mldavel do c;ampeona- 8 '-I H' t Bansen. em 00880 Estado.
h f'

to. e amda querem lJrar pro· em e O orlzon e '

sempre omog�t;teo e orte, m S.D. promovem, no Municipio, cá por casa. Torcéu se a valer... .

teressante e efiCiente, fosse, en· campanha contra os e�tremis' I E náo era Dara menos, ... A
Vf'tto da nossa representação em T

'

,. � E'Rec-ehernQs do gur.,· Sub- eorla··u'o. S�'
mo,S de acordo eom instn-lções i «torcida' esteve da pontinha. Inspector do Departa,mento,

S·' 'E 't t' t'
que são remetidas pejo S.D.. I Houve quem perdessE' e, coose- t 'd

.

N
IBopse S a IS lca 8)-Além deste trabalho,S.O.,.q.uentemente, houve quem ga' BRASI L

Nacional dá flroducção Ani· ,a' '0" 'ovo-
,

l'm correspondtncia diréta, pro· t nhasse. Mais vale um gosto que ma}, sediado em Jaraguá, o. ,; L. �"" . ". '" _. ,

move, da Capital da Republica, I quatro vintem, - como se dizia seguinte" comunicado de' iM- ,AgaMemnod M.gallí�.

JEt � ,

I para todo o Brasil, intensa' antigamente, hole um gosto vale

I
O Capitão Tito Por- t· d· SC' d

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

aO S, aUo I campanha junto a autorida,des mais Que quatro 'mit réis, para to carrero, do Serviço . e,í'��:ra oScon��c,�:�t�reSdos' 1�::ti!a����:�tt;JV,�r:r(atf�I e particulares. A corresponden nós, - para os americanos do de Saude do Exercito J .

t d I' 't
' fl40, a8 da tenna. do Estado,..;cía t.rocada, neste sentido, acu- norte deve vater mais que qua- militar que gosa de' In eres�a ?S, �o ICI O�VQS a O deelinio do !tat,do Dtbe;

O Departamento de Estatis. sa, pelo registro da Agencia iro mil dollars! d' d tran.scrtpcao ,do tetegra,mma ral I�_,'l'nala-se' 'no.r UDl�, l/"r�,',tica e Publicidade acaba de Postal do SD, I)ma remessa gran es amlza ts e
b b do

'1'W!jI' "" Y �,., .;.l

lançar e B. 2 4a. Sillópse Es. média e diaria de 3.000 regis.
* *' * simpatias "no seio de a alxo, rece I pela Inspec" dadelra revoluçlJ.o no DireitOS

taUsties. do E8ta�(}, bode a trados. Esta semana foi celebr.ada em o sua classe, e escritor ioria Regional do Serviço Público. O reali�mo de I?UIII�,.
vida progre88�a catharinen- g)-Das mais afashdàs cida- todo o paiz, menos aquil a tra-

que firmou seu 'reno- da Producção Animal em negando o Direltp Sub]eotlvo

se, em 1937, acha se farta. des, vilas e logarejos do Brasil, dicional festa de Corpus-Ohristi. Pon,ta Grossa: econ'�l'd��deOra�oiam' udoma E6r8'gtaa���.4
'

mente demonstrada pelomais recebe o S.O. cerca de 250 car- Os jorriaes trasem noticias de· me, como al,ltor que ja
I Ch

., ........ ..., lN-·

sigBifi�ativ.o8 algarlsm98. tas diarias, de pedidos de- pu- t"llhadas. Mais uma vez a tra' �, de varios e- int(res·· 'nsp. efe do Fomento zação dos serviçoá públioos.
Folheamos oom muito cari' blicações, infOfIMQÕes e consul. dição christã, renovando uma santes trahalhaos, es- o Animal· Pt. Grossa, ini.ioo o Melo re,voluclonárlo�,

nllo e attenção o exemplar tas, ""ue sãodiariarnente respon- alleluia de graças, encheu,de creveu, _ e o Serviço No 101 _ lO·VI,3S.. Co. O'1�to sindical. aparece Ba:

Ô "'I i
"1 •

l.·1 I
N

-

•

,

•

• "teOrIa de Oug'ut. como uJll.;
com que n S \J st nguio o ii· didas: JUulO as a mas e os coraçoes. de Divulgação editou, ,_., mumca-vos Uoyd Nacional eleme.nto novo Da, e"'trutura'
.lustre director do Departa· 10)-A campanha de comba- Paz tlO céo e na terra aos ho- ... �

mento', Sr. J: do Carmo Fio- te aos extremismos, e conse- mens de boa vontade. O poema Brasil, ,vg atendendo pedido Depar· do Estado. A 8Oeiololiacome.. �

l'e8, e através de cada ca,pi- qunente fortalecimento dos pdn. '" .. '" Esse trabalho, que é tamento vg redução trinta çou a in'�uir e a transformar::
tulo, ficamos 9. olhar. a vida cipios basicos do Estado Novo, O J·Il.raguaensp não esquece

uma pagina de exalta.- por cento preço p�ssagen,s
a cultura JUridi,..ca. Haurio, eODl,

d E 1 d da 8ual.. ·t 1'1< I f
.

. '( ...' • ••

d 'd It .', espirito fitolo. 100 'e penetra�lo
'

(} 8 a 0., - ..1 uaça.o evada a e elto pele S.D.• é di tão, facilmente o que lhe fazem... çao clvlca, inspIra a t a e vo � em seus .navlos do 'enomt'oo juridico, tJ:aa- '

pbysica e administrativa e reda e indiréta. A data de 22 de junho vive na 'nos feitos mais remar· aos expo�ttores e cnadores t�ju sobreq.il fâtQ� e as Jl).QdJ.;'politica - pe.la ordenação Diréta, através de publicações, sua lembrança. Neste dia, ha ,caveis dos grandes vul- com de�tmo, SETIMA EX- fiCáç'ões, que o. deseJi'folvimelÍ.
aysthematica de dados '9spe cartazes, artigos e cronicas de trinta e um annos, passou por t

.

b I POSIÇAO AN M A-ES to i
cj&li�do8, dentro em curto combate aos extremismos, dis. Jaraguá o p�imejró trem que foi

os rasi eiros, constitue, I.M terà e�ontõm co. e soeiallam de-

periodo. tribuidos, diariamente, aos 1.317 a Hansa. O povo aglomerou-se por certo, valiosa e ö· lugar Belo, Horizonte julho :1'1�n!l81ldo, a teOlfã �a8� lDi:'
O n. 2 da- Sinóps8 Est8ti8� iornais da rêde do S.O.. mara, ver... pertun$l sintese da his� vindouro riJ, Para gozar des. tUlçoes Renard, o d�8cipule,

ti d E...J. d I
1" ,

tn
_ . Qesenv-elva· e8sa teoria, com

ca. o ma o va e pOl' um Indiréta, tambem por interme- Devia ter sido um dia de fes' toria de nosso Pais, I se f�vor deyerao expositores uma exteusl10 e 11'Dla profandi-Jodice de muita Importaneia, dio de publicações, cartfzes e ta. E com razão. Quanta cousa desde sua descoberta, e cnadores uderessado"S apre'· dada, não.) prevista talvez pe-
do. que temos r�IlHza60 até artigos de eKaltaç�o dos. senti- para o futuro désta terra signi' até a pr,esente dat.a. sentar vg np áto 'adquirir l0. seu grande, m.estre. O a.,heJa, e está perfeliameute em mentos patrioticos. ficava o tcemsinl.o que lâse foi,

- t é
. -e�dem para constar dos ele- 11) -,-0 S.O. funciona no E. arrancando _.itC:� de enthlWlfas�

Desta uUima publica·· passagem, _atestado do das PO�t �uerra COBd��\100, porf m, �
vantaIDento8 DUm19ric08 deS" dificio REX, Rua Alvaro Alvim, mo. assustat!l"'ndo .... ::. g.aJl.:nhos. ção do S.O. recebemos Inspectorias Agricol·as pt Va- agI a' � e saoCUtormO potor çr se• .ti

ti dos a tntegrar a e-ati ti 93/37 6 d I "1
\lU ln

d l·..I-d J..:lh H
• 8UC�SSIV&8, en Impe-ll

na ' «ni 8· no. o ,o. an ar, sa as ö 8 apitando, apitando, fu-iuro a ois exemplares, que se I� e ut' ete vo a sera 60 lia o Estado Itala todaa a.
ca. ge.l'lJ1 brasileira. a 623, onde tem a disposição dentro' apresentam em interes. dias pt Sauds. MARIO SIL. direções, 88 teorias suc�de.
Sômos grato8 ao sr. J. do dos irrteressados. um fonciona

.. ' .

I
�

Cl;\rm� Flôres, dlr�ctol' do rio que fará qualquer demQns-. Ma'l'ßel d'Aub,.'V. sante folheto, de boa VA pelo Diretor Oerall', - rsm a08 látos e 08 fátos Je�',

cDepadamenttl de.Estatistica tração e dará todas outras ex � impressão e cuidado a- ,IAtendaS,as Sa,udações - NEL. VBram () Estado a experfea� to

P ....li ;d ..;a \ 1 I Leiam: b t SON D RIBAS o I
oia8 oU8f.uias e intprevfsiaa.

e' u'" �I Ech!e», p9 I') �XOOlp ar' plicações ou esc'karecimentos ' ca amen o' ve' ,�

p. IlSfJec� i �ltado s8vletio9. Estado fa,"C!� qú'e
�

desfng o. ,'que rem pedidas. I "Cortei dtJ ,R vou. ,"
,

' Com. n� 4(1#. PlI,_ ���"'_4

f

Director e Gerente: HONORATO TOMELIN Rua Preso Epitacio Pessôa -.- Numero avulso 3eO 1'5..

Anno XIX - JARAGUÁ '-: .. Sabbado, 25 de Junho de 1938 -:- S. CATHARINA - Num. 936
...................................................................................................

do Mundo» Expressivo te.. '

legrammo do
goL Màira de
Vasconcellos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO Jaraguá Ho SJ.Jl, 25
....R.g anea�..am aDDa..�k:qap..à � _�..RmMRZ __ _ �am�M�4L..�.A.-- ..

)Vlunieipal de Ja�aguá

. DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. :Max Höptner, ser-v. 27 '4/4 aias á

,
12$.000

cont, lrsta IDtZ de mato C. e, �30$O,OO
Idem; Henrique 'JütIe 5 klg. caíê pará o cate

.J

zínho ?>/ nota c, mez
' 15$9.00

BALANÇO:, ,

Saldi) que .pass» para día 16 {) 38 12.:644$060
I J 2:989$060

12:644$060

8$700
12:652$760

Prefeitura
Movimento de CaixaR�quel"imenfos Despacbados

Regula a. exlstencía de cemitérios ' -Dia 9.:....,.6-1938
, e dá outras providencias; ' �

"
,

1,256' _._ Roberto M,.HOl'st - Requer retificação lança-
, mento. iD'postO' terrítertal urbano - «Indeterldo». O reque-

'o 1'en�n�e 4.�p�ldas Cabral Herbster, Preftlito ,MUIii�i- reute constsua 'um muro em freute do seu terreno, que
peJ �e jaraguá, Dl) y�o de BUliS atríbulçõea, e :, terá �sefm um, frbatim{mto de '6(n �, ., ",;','

CONsiDERANDO que o decreto-Ist .estadual n. 105 de 1.266 - Rosa Freiherbe - Requer baixa imposto in-

ó de maio de 1938, determinou medidas a resceíto da lo' dustna e profissão, - SIM.
ealízaçäo e físcalizl\çào dos cemítertos; ,

1.268 - Basílto Schíochet - Requer baixa imposto
CONSIDERANDO que, além tlestâs medidas determtna séu automovel ---'- Sim.

ainda o ,inierdttRmeuto dos cemítéríos que não'satisfaçam ,,- 1.271 _: Paultno Sclnoebet - Requer transterencía

determínadas condições; . imposto predial sobre duas casas - Faça-se a transteten-
,

,

� r
, ,DECRETA:

.

era do imposto pSl'a Severíno Schiüchet I' Art,. L ._ ,F'i-9�� 1nterditadoB� tíj)_d1ris ôs .eemítéríoe exís- � ,':�.1.275 r: Antonio_ R. �ieil"1J. & Cía. --: Requer transíe
tentes neste Munfclpw, com excepçae dos segutntes: _ Cí-' remha do ímpesto 'sobre tndustría e pronssäo - Faça-se a I
dade de "J8!l'sguá, vila 11e Hansa, SanM. Luziu, Retorcida t-ranSfNf'ncil}.

'

Barra do Rio Serro, Rio do Serro "III" Rio .da Luz-Alto � 1.286 -:- José Peters - Requer baixa imposto sobre

Silo Estefanio.'
.

.

..

"

loja d;e calçados - ·Sim. "'.-. .

Art. 2 - 03 eemítérlos eerma, passarão li. serem sd- . 1.281 - Al�edo stamm - Requer baixa imposto índus

m��tr&dos pela Prereitura, ter!o car;i.ter secular e Ilcarão tda e urotíssão - Sim. ' ' '. .

sujeítos a tíscatíssoão das 8.ut{l17Jqelde�, sanítarlas.
' "'" 1.283' - Ansafme Rocha - Requer .transterencla Im-

. .
§ 1 ....;_ Não ser� .permítldo '8. çpó:o.struçãÔ· de novos ce. posto sobre barbearia - _filçß;-se a tr�nsferencia,

mttenos, sern ;8 devida autortsaçao da' prefeitura pedida t285 ...,_: Oto Rumo! - Requer Iícença para construo
em reque1'iIIi�p,tQ.. .'� ,

" \"':; .çãO de mU1'Mi - �omo requer. �' -'. .

,§ 2'� Ftca aplícado CiOS :c<3mrtério's ruraís 6$ mesmas l' 1.286' - FranCISCO Koelllet' � Requer baíxa imposto
�8:xas COíl8tan�é daLeí n, 29' d;ô 23 'de setembrö de 1936:' sobre ltotcq_uim. - Sim. I'

'

, ArL3 - A Prefeitura mallterá",a cargo dos zeladoees \',
"

.
Dia 15-,6,-�1938 . .

de cemitérios, Um: livro especial, numérädú, e �ubricado, no
� 1'.273 -" Ewaldo W\3ber '.. Requer licença abertura,

Clu!,l s��á ,�not8do Doma" Iugar, sexo, proãssão, estado civil, de Pad�rtp. e C�Í1feit8rla -r COIDh requer, psgo 08 impüs. Saldo dü diill. 1�'��316 t)-38
c8U8a-mO!tIs, d�ta do enterramento e numero ,da sepultura toa e taxas devIda.s; (

,
.

'

I..

de ceda pesirotl inumada,' _," , ',.' 1,289' _ Mario Tavares da ,Cutiij-a Malto -' Requer re· RECEiTA ORÇAMENTARIA
..A:rt. 4 - Os Zeladore,s s�t!o d'esi�a'd.QB 'pelo Pre!eito validação da �!c��çt:i. para construção do'mur,!-Al'quive se. Renaa dó dia 16 de Junho de-1938

MUnICIpal, que perceboräó 8,1 pOJ,'cent&gem ,de 20'1. sO,bre ti"
. 1.298' - IVIarw 'F;;vares da Cunha Mello - Requer a-

,

"

.arrec.a.daçäo., .coueD�o as.-.dßflpezas 4ft ç,orré;nte' exerciclo Jinhamento e 'tliv.elamentQ_ � :Como requer.
.

DESPEZA ORÇAMENTA.RIA
�prl� ,Y���,� ,,«_Eventu�J�». -_

", _
.',," <1" .' '.; i,' 2:299:-:, �!,hnt1<? B. �Ga Rocha �., Rcq�er.hcença ,arã Pg. 3 t:ec. cenf. teleL, a .Hansa e Joi\1ville

" " , Au. S; � Este decretlj ..l�I �!ltrar4.j..em vI�oÄ,' &. :iJ!'-"tir de �llmar' um 'ciTCO: no tel'l'�n� dB. Pr�teltura � SIm. ,BALJ\NÇÇ>: '

'

A

1. ile J�14o 4,0 çorrente an.o, revog!ldä$ ,as dlSPOSJço,es eml '

,DIR'16-6-1938·
". '" Stddo que passa para dia 17-638

con.trâtlo. .....

. "

:1
';,' , 1.293 ,:_ Fritz 'Vogel - Requer reflhcação lançamento

I Prefeitura Munici.pt}l de Ja���uá, �2 de Jpnh?_, de 1938. :imposto, t�ri'itPr�al
..
teheBo 1'ue dr., ���on �t).��!sto __ o Faça- Dia 17658

" ,

. LEONIOAS C. HERBSTER se a refihcação dIgO. a d6V!da retIflcaçE;(J, Ot', acordo com
S ld

.

d' .3
_,. : Renato Sans. 10

terreno do' sr. HenrIque p�8zera'6 19' I
fi o ,lO Ui. J66. 8

-

,h L '

.' ,I ' ,
. - --,-

- � --

._-
'., '.' '018 17- - 38

.

' RECEITA ORÇAMENTARIA

'S'ocl'l1dad'6 'Je' IPI·'r""'loJao'i'�.·lv·o' 'Ca:'ta �'.:.'J '-"
-

'��o in.\�:ia9�oF:::���: VO��� r����:.r hcençí\' constru- I Renda do dia 17 de Junho de 193� _
.

D,
' U 1 ;,. -,' , :' "PlnenSe" . 1..290 - Julio Ferreira - Requer l1cença pa.ra cons-

, r

{
"

"

.. _
truqão de muro - Com.o "requer, dev€sQ(.I 8 phOlt!' ser li"

.

.

. DESPEZA, ORÇAMENTARIA
,I

'

,

"',
; -g-eirameo.te alterada.

.

"
Pg. Fritz L�nge servo conservo sbaulaçãu �

1.'Hansa t:291" _ "30rge Buhl',- Requer ljcença, liH)nstrução de muro maca�amls,ação um, t3.'eeho ,e,stra• ItapocuEIl-
;

••. �: , . '.

•

.

'
_ i Como requ,-er. ' , .' , ,nho 11'0 mez de maio c

..
a·'

Moddlcaçao de. Estatutos 'v
,- 1.294 _ N.oberto Marqll�rdt. - Requer licença ,para lidem. A�(_}lfo Ka8�ner� servo COnS6l'V. abaula-

It, ' ,;
.

. ",' ,
'

" ,

'

:, COfistrlJçEio de muro ,- Como :téquer. Q çäo e macada.mI8�ção estr. Ilha da Figuei.
"

.

Por A�se'!1blea Oeral r7alisaoo. nesta data, foi modificado 'o :' 1',,295 _ ,'Walter, Breithau.pt '-. ��que! licença. pa�a ra no mez de maIO c. a.

eapltul_? Pl'lmelro ddOS �.sta�utoS' regIstados sob numero de o:r;c)çnt, cönstl'1içi'1o de muro -- Como requer. BALANÇO:
�ssen.a e quatr� .

o Itvro 'llume�o �rn do oficio de, regist"O :dei' ", 1.296' - Alois"Stueber'y''''''' Requer licelf-ça pare. construo Saldo que passa para dia 18638
tItulos doc:u�entos e outros papeIS, g�sta comarca e que passou: 9ãO" de muro, - Como requer , ,

!ti. tera ,segumte redlt(ãO: "

"
1.29'1 AdIo 'Narosny'':_ Requer licença pare construção ins�

, "CAPITULO 1°. -, Aos .quatro, d'fas CIo' : ...ês 'de' Janeiro "de. ta:l8ltAo sanital"iä e augmente- nos fundos ..de" seu predio -

U932( !b,tldou.s� na tsti'ada' Rio .. Noyo, .no distrite �e! Hal1s�, Como :tequer. .

.

'

::.','"

.DlPnlclpio:de Jara�ât por tempo mdetermmado a Socledad� de " _.', DIa 21-6--19l8 '"
'

,Tiro ao AlvQ "Cl\tarinense. cUjo fim é praticar o esporte de íi�a I -1,305 _:.. W. Weegê & ma. Ude. ,;,..:.
'"

Requer licença
,;f!, oferecer, aos seus associados diver'sõeª.,;vaJ;'iadà�., ' paral'ôonstruçäo de muro� - Como requer. ,

..
' Jaraguá, 13 de Junho de 1938.,

,

�i. ,- "1.307 _ Leopoldo Reiner - Requer)icençe. para c-on-
, ( G�rmano J1ruch, Presid�nte. slMlção de muro '.:._ CÓIDO requer. ':,,'

Gentil Luiz Vieira Secretario.
.

, 'Jaraguá, 23- de Junho de '193ft ,

... _--:-"
L__ ,- -_ -

-Henrique FM'azza 'Tesoureiro. �' Renato Saus
. -;\�

, ",: ':, .
,,'..

- -" -'Secret,ario Municipal
:, ,Re�pnheç.o se�em verdadeiras as' firma� suprá de,'·€lermal1o
'Brlich, �n!tU cLuj.� Yjeira, e Henrique feràzZ3j' çor

- ter dellss
pleno C(i>l;lhedmenfó, do que dou fé e assigno em publico e :raso.

Hansa, 20 de JÚriho de 1938.
.

,

t;1l1 te�tQ; äi 'verdade:" '

'

.�, O labe-lião :

D. 19
Do din 14 de Junho de 19381

Sald do día 136··38
RECElTA ORÇ�MENTARIA

Renda. 'do dia 14 de Junho de: 1938

DESf'EZA ORÇAMENTARIA
Pg.. Costa & Buhr Iornec. díverscs pars vací
nação febFa amarela.

BALANÇO:
S�ldG que passa para die 1.5 6 38

Dis 156·3t:$
Saldo� do día 146-38

.

RECEITA ORÇAMENT1\.RIA
Renda do día 15 de Junho de 1938

Dia 18-6-38
Sg.ldo d. dig 17- 6 38

,

- RECEITA ORÇAMEN1'ARIA
Renda do di;a 18 qe -junhr-, de 193H

Câminhâosinho

. DESPEZA ORÇA:vjENTARIA
Pg. Arnoldo Kz'ügeI', Iornec. 17 cubicós IDaCi!••

ciaJpe para estrada Nova á 2$700 o cabico
idem; Pâscoal Ribeif\), forne-c. diversos se

mentes' selecióIlaqtlS párs distribtlição gra ..

tuita
'

,',
( ,

.

Idem, 9sc�'r ,,: 'Ferr-eir.a, assignatura por 12
,

Numo. da revista-Leia,me .

Idem; 'Hótel «KrelUng» ,rov. defJpe�as BO

Sur. 'Prefeito a servo da administração
BALANÇO, ",

'

Saldo que passá para dia 2Ô,6 38

_ VISTO
Leonidas C. HeJ bster'
Ttß. Prefeito Municipal

12:105$f60

505$300
12:610$460

14$000

12:596$460
12:610$4óO

-

,

592$600
12:989$06Q

2$900

'12:649$8ÓQ
12:6Õ�$760

12:649$860

70�$OOO
13:3540,$860

('�

487:$000

294$000

12:573'$360
13:ö54$860

12:57:t$360

35J,l200
12:924$560

470$600

20$000
i,

'12$500

12:37é$160
12:9�4$568 ,

F. Vosgerau
Peio Contador

Sociedade. de Tiro ao Alvo «Ano BOli»
Modili�ação d Bsfafufos

, ", '. �.,'" '

.
: .' .. �, ":: } ',. .,

::;'� TC?nlCO. c!t,pi��r por exce��n:ciar ',., ' (í
, -, Dest1na·s.e, a" manter uma' higIene perfeita do
lçO,QrO cab�luªo "�. embtel:e..�,a�en.to dos cabelos.

",�: "i,Evit�,a QUE'D.\" ,DQS" CA.�EJ�OS e destA'oi ,6
\.iA-SfA, por mais rebelde que seja. E' �m! remedio

-, 8CJQerano· contr�. toda ,e qlJi{ilqu.ér
"

,

;'.1' AFECÇÃO DO'COURO CABEL.UDO..
t '

.", ' ',:
•

.'
" .

. �
,.

� t . ,"

� i� , ,.
., 'i. ",' �\\ ..

��' tO�,8'S a" Farma�f��, O�0gâriàs � ,perfumària,s.
'.' .- �.

�'. ii: . ê." " '�. ..;\
"

.

,.

.

:

PRoduto. do� Lf\aQRATOfUOS nMINANOORA'�
S. Catarina .'

BREVE

"E'S MINHA' FELICIDADE»

AMANHÃ:
'

,; ," .

L-1;'�."'""'·�"':";"''''.''':\\'�\O , .........<I:w;ç ,.�........ <-.• _<;,...p;; ...·.Jf'f.c,...·�-.·,,.á· ...,�� •.
'

,i
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•

CORRE'Ie DO POVO - [araguã do Sul, 25 de Junho de

Estadoal
(Tres Rios)

Escola M ixta
listrada Nova de RetorcidaPOMADA M t'NANCORA

-

Dia 3 de Julho - Domlage
GRANDE FESTIVAL

E' 8 pomada ideal!
Cura TODAS AS

FERIDAS, tanto hu
manas como de aní
mais.
NUNCA EXISTIU

IGUAL!! !
A farmácia Cruz,

de ,,"vRl'é, (S. Paulo),
curou com a "MINAN
CORA" úlceras que
nem o 914 conseguiu
curar!

De manhã míssa DO predío da Escola.
.

A' tarda terão lugar as solemnídades da ínauguraç 110
do retrato de S. Exeía. o dr .Nereu Ramos, DD. Interventor
Federal DO Estado e do Prot. Luiz Bezerra da Trindade, dd.
Director da Instrucção. .

A seguir haver-á no pateo da Escola a festa qne cons

tarà de bebidas, doces, cervejas, churrasco, etc. -

A . noite GRANDE BAILE.
A prOf. Izabel S. Batschauer.

Dna. Carolina Palhares, de Joinvi]@, CÚl'.'OU, com
UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes! ! !

Adotada em muitos uospttses, casas de saúde

e clínicas particulares.
AVISO IMPORTANrr,.E : A verdadeira "POMADA

MINANCORA" nunca existiu a não ser em suas lati·

nhas orígtnaís com o emblema simbólico acima. Re

ousem imitações! Exijam a verdadeira ;vlINANCORA
em sua latinha oríglnsl l

REPAR�M BEM AO COMPRAR!

E' um produto dOR Lsboratórios Ç'MINANCORA'
de JOINVILE.

Eis o modo de combater w:ií: }'esfri,ado commum;.
Tome 2 compeimidos de

Instantinil assimque sentir
09 primeieos symp.
tomas e, se neces-.

.saeio, . repita a dose
2 ou 3 horas depois.

;. � � ;�Ht ···1

·ntina··
c�da os resfriados' e aDivãa as' dores'

-

��. :
.

.11 iE:�?�§Un��um�=� g�:�����!DE

I
tonifi.car-�c com � bom r!!,=onstituinte. O
TONICO !JAYER é o ttAz" dos tonicoe•

.Enriquece o sangue e fortifica o orgaaismo.
, I

, TONleO BAY-ER
IL. .__

..•O� PARA TODOS

Dr. Godoíredo Guilherme Lutz Lucel
MEDICO

Consultas das 8 ás 12 e das 2 As 6 horas. !". :.

Clinica geral cirurgia e partos
Atteade chamados a qualquer Àóra .

Telephone N. 44
Rua Présrdeute Dr. 'Epitacio Pessee s/no

�.Á I ...

A C}\SA.
.

Mav .e Fischer
OFFERECE' os ·MELHORES·

Cbapéus, -' &ravatfas
Camisas tricolina e seda,

Casa de ESPECIALIDADES ALIMENTICIAS·
Pllone 11.- ..53-

Outro caso serlo .

Vende-se um. lote de terra na Estrada Itapecll COlD
6S morgos, sendo t "d.� mato virgem.

Tambem vende.se 2 chão de casa no centro da ·cidade -de
Jaraguá; PQut'O magnifico, margeende o ß,? Itan0.cu.,_ ,:'

·.I p_a_ra_t'7r-a_t_tl_r_c_o_m_o p_r_o_Pl'_i_e_ta_:r_io�:__ J_O_S_é_M� M_Ü:_fl...c-;e{. ,

�........���C»� .

.
"

BUm caso de tosse pertinaz curado apenas COIiU uso de meio
. frasco do poderoso PEiTORAL Df ANGICO PELOTENSE
�Declaro que, soffrendo a cerca de 66 dias de uma pertinaz .tosse que
me impedia de trabalhar, e apesar de recorrer ..os recursos aconselhados pela
Medicina, só depois de íazer uso 1'10 poderoso e grande remeäio, o PEITO-,
RAL DO ANGICO PELOTENSE, é que obtive alivio de tão ftagran1:e Incem
modo, ficando radicalsaente curado com o I:!SO apenas de 1/2 frasco. E por
ser verdade, espontaneamente passo o presente. _- Pelotas Froneiseo An
tunes,!Guinarães.

"it:b'WJ1Confirmo estes attestados. Dr. E, L. ferreira de Araujo
(firma receuhecida)

Licença Ne. 511 de 26 de Março de l�,

Ie,"Ü' 'Iral: reitoral ie AßBlca PeltlifHS-fr· r�9las • lüu G· do Sul.
Vende-se em toda a. part<!.·

OTTO FRENZEL
Iastallações completas pars leitarias
Laberatertos - Material Tilcoma

Desnetaâeteas Alta-Laval.

Peçam (:; Ageate autorizado:

Lothar Sonnenhohl.

Dia Vollständige Einrichtungen von Milchwirtschar�
ten-Laäoraroeíums.Gegenstände.Tueuma Fasern _

.

Milchzentrifugen Alta . Lavai.
Zu haben beí dem. Platzvertreter . "

Lothar Sonnenhehl;30
da

(Antigó Laporta]Eml)fcgado com successo em todas
rIS molesuas �}I oveníentes da syphi1il
e Im pl1TC7.':\S elo �UllgUC.

Junno o mais majestoso edifício
da Capital e o- único '110
Estado que possue ele ..

vador e teletones em
todos os quartos.

/."''"fIl�"�\'$' FFnlrN;
�,.}�:�1 Esrl!�"JI·1 ·\5
/f'" �\ U' r"rRi\('

,1fJ.';"";(::h EC�\Z-E-:';I\':>S'1,.""!;·,, h :.. _Iv"""

�!t(;"'.�'� ,:j rm,e! !.\S DA PELL!!
:�:��:.�:,:.':,.;:,.'" r)"RTVRO"�: ,; .....z: ,._;., �...� L""'1 í l' v

: ,1i§ ,.'-'),' '.i rLOP-ES B;.(ANCAS
:1; t; � '(1� �lf: '�I Il

',N,,, J o'· .;.f1 RH,_U�,iATISMO
r.���(:.��:···, 2] S;':f\')rJHULAS
't;f,:t;:�:(�} SY2í-lILlT1CAS
\ ��:(�::�':;·�'I.";· .�,J e ril�(!..!m(>nte enl todaa

; ��;�, "'. �Jj as al:<:cçOQS CllJa or'..

':"�rf,íi r�ti':-H!.l.·�·� gcsn seja a

ll:i 6 )� \'W: ,'; .!"l:! �!l) � 0, IJ!J
"t!r'-:4. \J.J !� .. t�{{i êl �.1

-- Mil..b:1 'e� de Cur:H;!OS -

':Rt\ltiJ::;' JEr:uHilfí'�'i3 [lo S;âJ.6�E I_'___'-,
,

. I

de 12 confortáveis aparta..
mentes luxuosamente
mobiliados, 80' quartos-
e 18 banhelros. .

Diarias a partir de 14$000
-; il1c1l1�i'\fe banhos qúente��

Amplas salas de amOd"

�;':;;:;::;i!Tj·tras para os srs. viaj;mte$.
- Fanei 1320 - Praça 15'· de Novembro

"""""'.-......�""��_""""",;""",,=-�Santa Catari,na
-�;��==*-�=-���
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TeorIa ao E8ta�o 9.Y O
II Jornal Ind!�endente e

.

.

1 _=_ _!!��Cl��_
I '

Redacção - Ru a D. Pedro Il. orrelo o ovo(Cont, da 1 a. pag.) I de 10 de Novembro, é a que i
I Oíãcinas _. Rua Pres, Epitaciosciste. Estado sf}clal.naeiona se. apr�seuta, em bases "cfi· Pessoa, J'Iísta. A revolução de Sal�z6r. n1o(1.8s. ,E uma de�ocI'8ci� a�" aragua

O �ew8deal ds Roosevelt. A
tOfltt\l'lS ,aorporatIva. O lDd�.

-

legutlação socíst dtl' restden- vi�uo atua no Estado brasí- •

'I Ste GetuHo Vargas. bm muno _leIn), colabora!ldo com o go- Reais.tro €Ivll � � . I 0"1"O� ds J
do nove, a�fim, sem teorias verno. CO.��. etdadão, Da ca-, Artur Müller, Escrivão e O Registro Social

I IJ. nUa. ue
Jl�m fll6soflas, sem eonstru

mara pulítíca e como produ- fieial do Registro Civil do
-

I
çoes doutrinarias e nem estí- tor, ne conselho de econo

1. distrito da Comarca de [ara- i ANNIVERSARIOS:�:��tnguem maís falou em �:':trar�l�n�l dO t gOdve�no guá, Estado de Santa Catarina, I Festejou honrem seu anniversario i Modificação de Estatutos
na do Estado. Só agora,' or e, . en ro a e- Brasil. nataliclo o sr,. João 9. Mllellerj com-

U� dos meus leitores não deraçäo, perdendo 08 Estados Faz saber que compareceram em merc!ante, residente a rua Dr. Ahdon Levamos ao conhecimento de quem interessar pOSSH, que em Assemblêa
.-el se estudantl3 ou d'outor a auto�OmH.l, 08 pederes e cartorlo exib!üdt? os documentos exi- Baptista,

.. Geral, realizada nesta data, ficou approvada fi mudança do nome TURNVE-

em carta ue h'. .' Iranquíaa que forem neces- gidos pela ·lel afnu de se habilitarem :- Tambem anmyersarlo�-se �ontem REIN·IiANSA para�Sociedade de Gymnastica "HANSA", passando, o art.

iala q
,

ontem recebi, sarles ps f tIN para casar-se: .
amteressante memna joanira filha do n. 1, do capitulo 1, o art, n S, do capitulo 3.; o art, n. 21, do oapítule 6,; o

em tOoOI'IS do Estado e A
ra or fi e,cer a ft,.

T 87 '
sr. Carlos Haíermann. art. n. 30;' do capitulo 7,; os nrs. 3, 5, 7 e 8, do art, n. 34, do capítulo 7.,

IDe fez uma objeeao descon- çäo. E esse a teoria do E�ta- .

EDI Al N. 7
. I

- D.eflue amanhã a data, ·natalícia e o § 1, do art. n. 42, capitulo 8., des Estatutos, registrados sob n 66, no

eertante. Diz êle : «Leio d' .

do Novo. Vê pois, o meu 1f2- Edm.undo Buettgen e Hil- da m��ma jutem� Ra�os, �I1ha do �r_ livro n. 1 de Titulos, Docurnenêos e outros Papeis, a telhas 30/32 verso, dos

rlaMente '. ta
discreto leítor que os ho- degard Buch,' . I t:IermIlIO Ra_mos, tunccíonarío Ierrovia- cartorio de Registro de Titulos, Documentos e outros Papeis desta Comarca,

�"f '"
08 seus artIgos de

d .' d t d ELE It
-

b 8 '1
.

1. no da estação local. a ter a seguinte redacção: _. Art n. } - Capitulo 1. - A SOCIEDADE
lU ,.rmação e propaganda do men.s e gove�D� o Es 8. � .'

so el�o, r s� erro, a- VIAJANTES:
. .

'DE OYMNASnCA -HANSA., com sêde em Hansa-Husiboldt, municipío de
.Est�do Novo. Se a crise. oon.

Nacíonal Brasílelro, tem 01'1, vra�or, com Vl:n�� e cmco .anos Para S. ,Paulo, a passero, seguro Jaraguá, Estado de Santa Catharina, Brasil, fundadã em 28 de abril , de 1923,
'ra todos os elementos e con. entaçäo e estäu seguros ,da de Idade! domICIliado e resIden· sabbado ultImo, acom�nhado de �ua! pelos Sms. Albert Br,nder, lauro Blunk, Gerhardt He;maim, Emílio Lachmaló1h
Ra todos o f't . cora que passa:.. te na estrada Schroeder muní- eX'!l3. esposa da. HaydeaGomes Silva, eHermann fonferta, soh o non,,: .SOCIEDADE DE GYMNASnCN .HAN-

Çäo
8 a os em oP�sl'l I cipio de joinville, sendo filhg e ftl�a Yola�da, o sr. B�nto Marcos SA., tem por fim cU,ltivsT e incl{�mentar a gylflnastic,: e d.emais desportes, em

.

I
a esse poder.

venCHi81
.

I
..

d A t' B tt Ida Silva, reSidente entre nos. todas as sua.s modalidade, b�m comocongregar ao divertimento o culto das·
a. uta, eutiiv sl!rgirâ à 'teoria D 'HA SA egltl�o.e ugus O ue gen tradiçees e da, camaradagem. -- Art.8 - Capitulo 30. - A admis6ão dos so-

lias linhas do sistema que e N e de Mafia Zotz, ambos natu-
Lt· d E t d

cios juvenis selá feita J)í.'lo Monitor do Dcp!lrtam(líto fl1fant�l. - Art. n, 27

»erdurar. Do si8�em . It 'C.A·LLECIMEN·TO rais de Blumenau residente O erla O s a o - C�pitulo 60. - ,São Orgãos d� Sociedade. I') - I?irectoria; ti) �s!e':l1bléa
Ce do raa' t

� li �esu an I néste distrito em Rio da lüz. d'e Santa Cathar.·na Geral. § 1. - A Dlrectona C?mpOf-Se de: - 1. Pre.sldente - 2,. Vlce-dito-
JUS omanto dss no·'

ELA I' b'l
.

d
3. 1'. Thesol:lreiro - 4, 2'. dno - 5 - 1'. SrcretaJ'lo - 6. 2'. dito - 7. Ze-

vas "struturas do Estado. Vou E' com pezar de registra- t'\� so telra, ra�1 eIra, o o lador �8. Bibliotecario - 9· Monitor Gelai - !O. 1. Monitor - 11. 2, dito
dar ,um exemplO'. Na pro ria mos o sepultamento dia 19 �eshca, co.m, �eza�els ano.s de Resultado da Loteria do Estado ex· -. 1'2� Monitor do Departam.ente fe�injno - 13 Director �sportivo - 14.

!taUa Be di
.

t
..

P da gentil senhorIta Ely Mo- Idade, domlclhada e resIdente trahida dia 23 de Junho: DIreCTOr do Departamento (te Nataçao -- Ali' n 30 - Capitulo 7. - O pre-

se o I) $Ct� t; 8Ina�, agora, ser, fi!10 ornamento da so- neste eHstrito diao na estrada lo. Premio 14968 50:000$00(1 enchimento dos cargos mencionedcs sob os m.nneros 10 - 14 será feito pelos
· OrpOfa IVlemo e UQ:l fe· S h

. �.
d J' ., 120. "3898 4:COO$OCO socios aetivos: com direi!" ao vi,lo, que elegerão hmbem cs.mol1itores, sob a

n�tneno institucional, ou. um ciedade local, filha du sr. c rpeder �umcIP!� e
.

OIUVI. 30. " i 1446 2:00Q$'OOO

I
presidencis do MOl1,itcr Gü:;l Os encarreg�.dcis das secções indlcadas nos nn-

SImples fât{\ juridicional do Alberto Mosel' e noiva do I�, sendo filha le.glh�a d{! Emt 40. "10775 1:000$000 m�:ros 10 - 14 nome"fÍio seus substit�ios, q,u<" porém, não. fur�.o patte �
direito. Se um'elemento novo nOBSO distinto amigo Snr. Luiz 110 Bruch e de LUlz� Laube 50. ,. 125UO

.

1:000$000 Dlr.ectOrHL -. N, 3
.. --:,. Ji. d� 34 - Capttulo," - I. Srcretmo. Cabe _ao p:l·

.Da e8trut d
. Gomes Bruch ambos naturaIs deste Todos os bilhetes termmados em : I

mello secletallo �edlgl. teca C0rrtspon,dencla, dtlsde que a mesma nao, se]"!!.
.

ura os estudos, um. '., .
.. 'd' d. BI 66-98':"48-75 e Cú coube o premio de· carackr techmco gymnllstco; ledigll' as actae e llJallter sempl'e em dia u-

oonfhto de interesse aqui o A graCIosa moça não reSIS dls!nto Igo e umenau e
de 30$;00. I ma lista completa de todos os s"odos Os documentos recebidos, bem' como'

Direito procura' disciplinar e tin-do a operação a que foi resld:e':lt�s na. es�ra�a Schroeder Para a proxíma 511. feira dia 30 de

I
as c?pias da �olrespol'l�(ncia expedida da,!erão se� apRsenkld2s em t{)�a.!! a�

-resolver. Curnelutti acha que submetida veio ti falecer no mumclplO de Jomvllle- Junho mais 50 contos ses�oes da .Dlrecto�HI" loda corr�spondencla sQluclOnada deve ser 3'fchlvada. f

O corporat·
,

'

.

hOßpital de Joillville Jaraguá 20·6-38, ob�lg�do de encB;mmhar ao Momtor Geral, to�s os dtlcumentos. de ,caracte!
IVlsmo ,se resume

, ..., tecnmco gymnastJco. - N 5 -- Art. 34 - Capitulo 7. - O Ztlaaor e adml-
no regulamento de aUl oon. A fam�ba enlutada e ao I EDiTAL No. 788 'Ganhe 12$000 ciiarios nistrador de todos es b'ns moveis da Saciedade, vebndo pelo peIfdto esta-
tlito oe, categorias. Sant1$ro. i�desdaozo. noivo condolen-I leC?poldo Zermiani e

..
Marta ".

.

do d..:ts appa.relhos de gymna�tic8. pl'ov_idenciandt? o �mmedia!-o con.cH�. Para

nano G Arnaldo V p i IH CHiS por eSte golpfi irrepars· Dar-n.. . Em sua propna casa nas ho concertos glandes to�nar.se'a necessaTlG a autonzaç..o da Dlrectona.. N 7

t t ,.� p ce
v 1 LE I' I' d ' �

.

.

.
.

- Art. n, 34 - CapItulo - 7. - MONITOR GERAL. Cabe ao momtm Oe-
!ruS �R am a teoria opustf't e e.

'. _
! .

E ,s� jeno; avra or,. com r�� vagas,. n� m�ls ren�osa, on· tal a fiscalisação e direcção de todo o movimento de gymnastÍca, e.o com-

COllBlderam O corporativismo Hahsa, 22 � 38 ! "'lOte e dms anos de Idade, gmal e arÍlstlca mdustrra domes' mando em todas as festividades gymnastis8s, a presidencia em todas as reu-

a mais alta fórma institueio Do correspondente I brasileiro, domiciliado e residem· tica. FacH para amboíi os sexos. niões do� Monitores e nas. éleiçõe& dos !ßel1;br�s da, Directoria be':l1 como

;nal do coneeito dos direit te neste distrito a estrada Ita· Informa se O'ratis, Desejando se j dos Momtores a �erem eleItos pelos_ SOCIOS achvos.,E dever do ,M')lllh:l' Ge-

E- k' O D .' OS"e .

h d fIh IT. b. '

' ral fornecer matena a todas as secçoes de gymnashca, velar pel-a ngorosa
l� ä I. �S'tado fasCIsta, a a.C hO rros pOCUS1.n o, se� � I o egl ImQ 1\ooostras e. catalogos Ill\}�tradOs) obi;ervancia das horas de gymnastica,. de accordo com o que prescreve o Re-

jnda não tem li Bua teória. de JulIo ZermJant e de Angela do trabalho 3 fxecutar, remetta guIamento de gymnastic�_ - § lo. '-- art. n. 42 - do Capitulo 80. - fun-

Teol'ta j(ll'�aiéa', porque, poli; Zermiani am�os naturais .deste 3$ .....mesmo fm SelIO.s, a F.

Mari.]
dando-se, sob os mesmps moldes e sob ,o mesmo fh�l �e gymllastica COO1� a

ticllmentA 'é Um Est"'dr. ,

. Po. liciais legitimas Estado e· reSIdentes em Rlc do nell! . Rua 15 de Nnvembro SOCIEDA.DE D� GYMNASTiCA «H�NSA.», out.ra �,ocI.edade de Gymnastlca
..• ,'" v unI-

S
_

O' P ...

-

, em HHnsa, devera a favor desta o p�,trrmomo SOCIH!.
parL�d8rlO. Mas ge todas as O.ferece

' uI.
. .

312 - flIxa oslal, .!436· S. Paulo. H�nsa, 20 de Junho de 1938.
.

formas novas do Estad(! II
'JI I ELA, spltelra, domestIca, ·com I

fio Brasil, lÍl'cfdelada na ··Cá.rtll
-

REINOLDO RAU dezasete anos de idade, brasi·

Despedida!
EMILIO BOLDUAN, Presidt.;nte.

leira, domiciliada e residente LAURO BLUNK, L Secret�rJo.

�-flfl dO Lavoure "Tror. BI·OS' dO Nortn" �i�S��,d��t��� �iI��rr�it�a�OCdu� I Celiö Vieira e f.aroma, nifo I R e c o n h e ç o �O�=e:O::::'d�;r�e::Il:í:::'S retro de Emilio Bol-

�tJlJ.J (j a [AJ U [j I
Antonio D.a.

I ri, fàleeido e. -de tende) a opportunidade de

se)
dua'll, ,Lauro .Blu.Jtk e João. Tosini, por ter dellas pleno conhecimento, dp que

,; '. i;"i' "'f:".' ,," " ."" .'.
,;

.

",."
oi Doinenica Foglari Dal ri, 113tu despedir de todos BS peesoas dou fe e asslgno em puhllco e raso.

�,
•• '4:" St��" ,

ASSEMBLÉA GERAL
'''.\, .'

I ral de Blu,rnenau e residente de suas relaçües e amigos, HaNsa, 22 de Junho de 19:38. .

•

...�·l! O d d
-

.

. '. neste distrito. o faz ·p6f. este meio, COlIo-' .
Em testo. da verdade. ,.

e. or e�
..

0 sr. �restdente convoc� �a tod.os, os SO'. Jarag�á, 21 6 38. os Selig prestimüB l}a, 9Ídade' '.
. O t.abelião: Waldernar Luz.

�iios de:ta SÚcu:d4de .pala, comparecerem. ,a Assemblea geral: EDITAL N0. 789 de JcinviHe, onde refiide ac·

�:que tera lugar no· �Ia ,3 de Julho p. ás lOh .. da manhã, Hugo Lewerenz ,e .l\!virw. tu.almente, á waConselh9iro
12'���.?��€PfeepePH9'9,��S"M".q!:.'Il.�0?eeM""'"

;para tratar da segumtç Emnil:!. Catarina Boddenberg. Mafra.. ��'i&� ... "" �_IIl\.."'�IJmm'....õ'...�_��

�.. l�t::_'.Exa����:6 ia° g���; Vi;t�E�8�i::ir������a6�:�:d���' '_ . �4.6-38.

il'�oc �-e Atlll!lra� �'ODC'or�lli!a�:;.; 2,-- Diversos
..< bresileil'O, domlC_ll�ado ·e· reSl :m���lh:�fu���s R.dOeenBilgumBe�ah.�;,' .

'. ".
.

.

.

.

"'. ij ". ..

. \\.
.

•

,. .. " dente ··,este mUDlClpio a'estra· - u ,\ ,r
.. J:l'a.g��;j ,gi, ,de jl�n!lO de J 938. �.. da.R dOSel'fO, sendO filho Ie lavradüree,.. reSIdente: neste

E
.

I
.

.

,', ,\. ,.' O Secretario: Wolfgang R6tchert. gitimo de "Otto
" Lew�renz, sdistrito a f:etr@doRiodo1

""-- lavrsdor, natural 'd� � Blume- erro.. ii '., .

t.au residente neste distrito Jaraguá, 22 6·38 D'" d'" iOd') Ib D
..

em Rio do Serro e
. dê Berta E para que chegue 'ao conhecimen· omlogo.. 18

.
e u. o.. omlDgo

Z L I' l'd to de todos passei o presente edital
inke ewe.renz, la em a:

que será publicado pda imprensa e A Soe. acima promoverá no dia 10 de .Julho proximoELA, solteira, domestica, elm5dCI'aasrt.ori.� onde sérá afixado durantll, vindouro, o seguinte:
com vinte e sete anos, brasi·
leira, domiciliada e residente Si alguem �aber de impedimentosll0. - As 81/2 horas da manhã, reunião de todos os atirado-
neste distrito a estrada Rio lIcus.eos plloT,a, fins l"gaes I res na séde, Sãlão Kinder,

,

, Ih 1
> Artur 'M1�ellerr .

Ido Serro, sendo li a eglU- Escrivão Distri!:,] e, Ofídall'io registro 2°. - As 9 horas, busca do rei pelos Atiradores.
ma de Gustavo Boddenbtil'g C

". 3 A 10 h O • r I d' t d i

S
�'.

"d d d
..'

e de Frl'da laube Boddenberg.
" iviF', I

0. - s . oras, omeço ·ao Iro ao � \TO em ISpU a o re

oele a e e cantores de Ha �,-------------_. 4° - As 12 horas, proclam8ção do novo rei e ries cavalheiros,
.

. .'

. "
nsa ambos naturais d,e Blumen.a1J, Dr. Piacido Olympio de 150, - As 121/2 horas Almoço,

Modificação de estatutos
lavradores e reSIdentes nes< Oliveira '.

I
(ja. As 285• horas, domingueira, tiro ao alvo, Roda de fortUlaa etc.

'o' te distrito a estrada Rio do

I
! De noite, grande Baile soclal, abrilhantado pela exellente

, Levamos ao conhecimento de quem jnteres�ar possa Selln. ADVOKAT lorchesfra «OORREIA» de Blumenau.
-

�ue.em asse!!!blea geral, reaUsadll á
.

8 'do cOl'rente, fic_o� , Jarag'uá, 21·6.38 .

betreut als Advokat un.'3provada a mudança do nome «Gemischter Chor Hansa» EDITAL N°. 790 M
..

A Diretoria.
para cSoctedade de Cantores Carlos Gomes», passando o Rudol!o Oestereich e Em ..

ser umclP. li.nd das von i

palagrllfú onze, 'dos Estatutos aprovados em assemblea de ma Bahr. Jomvdle. I ���:»'������((:�O((�((«��««((JD)>>))
20 de Janeiro dé 1933>3 regisitados sob numero 26, no livro ELE� solteiro, lavrador, com
)íi' 3" d.o .Cartorio do Registo de Titnfos e, Documentos da vinte e sete anos de idade,
MUD1Clp d J' 'n

M
·

t L· b
<Nein, es war doch u'iemals ein Bischof in San.ta

. •..10 e omvlue, a ter a seguinte redação: -- poderá brasileiro, domiciliado e lesi.
e I ne'ser SOCIO toda.: p,,:ssoa de boa reputação, que tenha comple dente neste distritrito a es, e rs e Ie e

I ��t����niu��1 f���!� ����n�un da einer kommt, krenntest

t�do 16 anos de Idadé, e que 'obteriha maioria de votos na trada Rio do Serró, sendo fi- E B
«Ich habe kem Verlangen darnach.>

.

rlhiCU8Sa-O d t,.,j..· O
. ci ine Geschichte aus lumenau von "Pf"l' Ceno, "'l'e kannst du so e'WRS sagen �,' dl'e

•

� . &. prop08 a ue aumlBsão. S SOCIOS activos, isto lho legitimo de Bernar o ..... l

� 013 que se querem dedicar ao cauto, terão sua admi.ssâo Oestereieh e de OlJilb.ermina DR, NEPOMUCENO SIMÓNIDES firmung ist ein grosses Sakram�nt. >

<la d t
..Mag sein, ich verzÍchte aber darauf.»

pen en e do parecer de regente. O socio n110 aceito, so Oestereich, ambos naturais ZWEITES KApiTEL 8 .Weshalb verzichtest du darauf ?»
mente

. poderá r�nOV8r sell pedido de admissão um ano de Blumenau, lavradores, le- ..,.' . «AJie diese Bischöfe behal:lpten, sie seien die Oie·
·

tiepois da regeiçäo, O paragrafo desaséte, -terá a' seguinte sidentes em' Massaranduba Ich lass damals auch manchmal den Kompass, der ner �hristi. Woher ,�ommt e denn at�r, da�s diese Di�-
. ;tedação: _ A sociedade não poderá' ser àigsoívida em. negte Estado. von den flanziskanem in.in Curityba herausg�gehen r

ner 1!1 sc�renen Palasten w0hnen, da doch Ihr Herr lU

qua t r d' wird. In dem Anzeigenteil dieses Blattes konnte man armen·H ut�el1 lebt�? ,(Jn O IVer
.

ez socios. Diminuindo este numero, os reB· ELA, solteira, domestica, reHer die Bekanntmachungen von Brellen im • Handwer. . «1?f�1 Cel!-0' Ich h�be ordentliche Angst, dass wir
t.antes poderão depois de decorrido um ano, dissolve.la, en· com vinte e dois anos de i·· kerunterstützungsverein», «DeutscherSrengerbund» <Thalia. uns nIcht 1m Himmel Wiedersehen.»

·

tregando os bens capitae,á, '.existentes a suciüdade escolar '(lade, brasileira, domiciliadft u. s. w. lesen. Ich las dies und philosophierte: «Da kann cAber wes�alb �enn Ma�a ?, Weshalb? hast Du

.de Hansa. e residente neste distrito li man doch sehen dass das Tanzen keine Suende ist, denn Angst, dass Du nIcht 111 den HImmel kOJ1óJm�{, Hast Da

J '9 d J Wenn es eine S�ende wrere, duerfte doch ein :!Ion den etwlls aus.gefressen ?
,

•

,afagua, e unho de 1938. estrada Rio do Serro, sendo Paters herau�gegebenes Blatt díeae Anzeigen nicht brin- �ellle Mutter wurde ganz rot vor Erregung. SIe

José Maffezzolii,' Presidente. filba legitima dA Alberto Bahr gen'
fuhr mich a�., '. .

Waldemar Luz, Secretario. I
' Eines Tages sass ich bei meiner Mutter in der gu- «D.u bist Ja 111 �lIlmenau sch_reckhch. verd�rben

Werner Weber, T6(SOureÍro. ' tell Stube und unterhielt mich mit ihr. worden1 Ich muss fuer dich beten damit du dich .�Ieder ,

RECONHEÇO d·
. I R ...,. «Weisst du schon Ceno?, sagte siê, der hochwuer· bessets...

, . . • .

,
ver 6.<1el1'88 as firmas supra de José eiDrassIge digste Herr Bischof D. José de Camargo Barros aus Cu. Tu das Manl:a, der heIlige Au.guslÍ!11 war 'als Jun-

MaffEzZolli, Waldemar Luz e Werner Weber do que dou fé � .

rityba, macht eine Reise durch unseren Staat und kommt. ger M�nsch noch vle_l.schlech�er a!s lch bm, und wurde

Em test. da verdade.
.

I" Polizeihunde auch nach Theresopolis.» doch em grosser HeilIger, weIl seme fromme Mutter fuer

Jaraguá, 23 de Junh6 de 1938. «Ja ich hrerte davon,> Ihn beteTt.e.>. .

Ma.rio Tavares da. Cunha. Mella ! hat abzugeben �Gut, es ist eine gros.se Gnade fuer uns, ,dass er .Nlcht aUe haben diese Gnade.»

Teb�mí,()' .! RE'NOLDO RAU
kommt, da kren�te�t du dích .auch fí�'men lassen.» (Fortsetzung folgt.)

! .W..s?, bm Ich noch I1Icht.gefIrmt?

'" Sabbado, 25 de Junho de 1938
....----------------

S. Catharina

Gymnastica "Hansa"

. , O. _Tabelião Mario Tàvares da Cunha Mello avisa ao

J1U��ic? que transferiu o seu cartorio para a Rua Presidente
EpltaclQ' Pessoa, predio onde fundonava o riegoc�o da fir-
ma Oosch' Irmãos.

'
.

.
, '. '

p-------------------- III1l IDIIII_II' n_LIII ml)1I!I*__IIIP_w�lII_m:tl!iií!lilll!liJSJ-n--�� Me II 44.. • ti" •

de W E TZ E L & eIA.·- Joinwille (Mörca Registrada)
TORNA A ROUPA" BRANQUISSIMA !

�l\ßÄ��:RCfAt.
Es? ((lAUDADE

o Sabão

«VIRGEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


