
É incorrigível o mal; e la- fissional", que melhor fariam
mentavel, pelo reflexo que si ficassem calados.
occasiona nas hostes espor- Vae haver inquerito na C I
tivas do paiz e do extran- B. D, e muita discussão i. I

geiro. Regressou de França nc cua, surgindo talvez,' dahi'la embaixada que teve a hon- mais ,.casos" para odespor·
ra de representar o futebol to nacional, recentemente pa-
brasileiro na "Copa do Mun- cíficado e já novamente em

do"; de passagem pelo por- vésperas de dissídios,.,
to de Recife,' ovações, e, Quanta nojeira, . , Director e Gerente: HONORATO TOMEUN. Rua Preso ..Epitado Pessôa Numero avulso.OO rs,

murrnurlos 'de gente jà des- O melhor mesmo, é vir
A Á

contente. A chegada ao Rio, logo a officialisação das es- "no XIX - JARAGU _:8 Sabbado, 16 de Julho de 1938 -:- S. CATHARINA - Num .. 939
constituiu uma apotheose in- portes, para vêr si assim a

comparável, e muitas figuras coisa toma um rumo. ' , )CliClI�ClIICiJClI!CXClIlCIIlCIIlCXc:.n::::XC::::O:::::XCllc.oCllC>.Cll;r::::XC::!I;C:.:a�lO!iI'OIClOCC·Cl"="':::"'C*OiJ(::::.OILCllc::u:::::rlOl�c:-.,c:x K

de maxima importancia, [ä- O " n
*** O Governo da Republica a

chá-se empenhado'ern resolver o
problema da siderurgia.
Na velha republica o assump

to por demais debatido, soffreu
marchas e contra-marchas, e ao

t s nsa f�agar f�as luzes, de �ma legis- Os que, no Brasil e fóra do Brasil. interpretavam estructura e um sentido - ou, melhor, do sentido

��o��:rst�S d�epf���:�sa,e aI:
a ��or��a��i:ima;�t�,U�:;ece que O o regímen de 10 de Novembro á luz de suppostas do Brasil modelou a sua estructura - o Estado con- ;

guns dos integrantes, tecen- se encaminha para uma solução, O analógicas com as fórrha politicas de outros paizes, diciona a mudança dos methodos institucionaes á
II

do commentarios sobre a
encarado com mais amôr, com O sabem, jà agora, que o golpe faccioso de 10_ de conservação da propria indole, ern que a do povo o "
mais patriotisrno, O M io nã bIt da historia do Brasil se definem. II

actuação da equipe nos carn- As experieneias realizadas no
a ao o a a ou e an es o consagrou. "

pos dé França, ;ttiraram ás Instituto Nacional de Technolo. O Consagrou. pela insidia urdida no estrangeiro con- E só os aceita, se é quando os aceita. para pôr �
costas do treinador e prepa- gia .do Ministério do Trabalho, 00 tra o Estado �lovo, esse tstado que só adopta, I da termo ao contraste entre essa indole e os Instrumen- n
rador do quadro, todas as deram os resultados mais sa- doutrina totalitária, as theses' da representação idónea, tos politicos que a alseiem; não para falseai-a elle

ntisfatorios. O Snr. Presidente O logo concreta, e do poder responsavel, para conver- mesmo, collocando sob o signo estrangeiro o regi- JÍI
"honras" da derr�ta, e fíze- da Republicá, em companhia do O tel-as em imperatives da technica democracia. men .

'1

ra� debclaraJões !ão !njust�s :in�!�?n:aa :aJ�n�;�bda�h!:a�:� O Governo de authentica democracia, o que a lei - Cotlocar, sob o seu signo, o regímen brasileiro : �
quao a sur as e� re erencia sístio a dernonstração pratica {} base de 10 de Novembro deu ao paiz; porque de eis o que quíz certo totalismo distante. E serviu-se "
á actuação de Pimenta, da fabricação do cOoque- me- O substancial, porque de forte democracia dirigida. do integralismo. "

Os jornaes extrangeiros e talurgico, com o �mprego de O Equidistante dos dois extremos - o autoritarismo Atravez dos methodos defensivos do Estado, im -

n,
d t d
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as agen- Catharina e um terço de cavão
e o t eransmo - e a COR ere as uncçoes especi 1- porta um sys ema, que e escravizasse o rasn. n

CI"'S telegraphicas nao demo t
. cas aos orgãos competentes e elimina, graças á es- Foi repellido. "

" � ,

\,r Ih' ex rangeiro. ,

Ih d :t d bit
.

d A I II ff 10 d M' IJ

rarão em levar ao ve o O "Coque" obtido ,é de exel- co a es es, as margens
.

e ar 1 no por 9" e os repu sa, que e e so reu a e aio, consa- ".
Mundo o '"choro" ridículo lente quali�ad� é o Chefe, do O interesses particulares, ou de grupos, se substituíam gra, pois a democracia não ficticia, mas effectiva, 11
de uns mocinhos vesgos e Goyern� nao escoll�eu a sua O aos interesses públicos. corn a qual o dez, de Novembro. identificou o P,ovo, D
neSClOS, de mentalidade "pro- sahSfAaqQa? tteándo esta hPhr.aze 10 O estado, que a 10 de Novembro recuperou uma o governo e o patz. (C.mlolca�1 da .11·laclloal) M-

, -" UI es um son o rea· ,

,
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- a fabricação do O . �

ACOnteceuna ���i�:;rni.al'a nossa econo X�)Ctc::.:�CIIC:"'C:J!J='C:«:XC::U:::::, :=-.:CAlOiiCXlOiC*;:'IC»C>�caCSrc:::::U:=*O'IlOCIC�C- C*:XlOllC:IIOI!C:��C�lOIQ�
Assim, quer nõs parecer, pa- O refrato do sn... PresldeDte da O t IaSemana, �av�::�d�� Ss���q��j��;o seJ!. Republi�a, Das reparflções

. -
� O••• Viação ao nosso Estado. I lede.raes I .

' -- �
Santa Catharina cujo caJ'(1ãol• ,I

a�rfsentou nas, experiencias' fOi sole�l1emente lOaugll", (Comunicado da Agencia Nacional)
feitas a melhor pér��ntagem en· rado no dIa II, na sala deI Os resultados da recente por onde a8 bastes d
ti80 de prcc{de,nCal3 de 'outros, trabalhos da nossa Collecto- I '

ver e.

t d d b viagem. ao 8ul do pais, d'e ondularão 80 vento e rebri-
es a os, '-: esta e para �ns. ria Federal o retrato 'do um alto funcionario do Minis lharão aG 801.
A creaçao da grande slderur I '

, ,

•

gia nacional e exportação do Sr. Getulto V�rgas, Pre�llden· I tério· da Agricultur&. afim de Como resultado prático,
minerio do, ferro il"" larga es' te da Repubhca., ....

I estudar a8 condições em que deixaremos DÓS mesmos a-

I t b
. T I h I se encontram o Br.a&il para qul�o de que hnto preciM-

ca a -. que am am POSSUI, 'a omenagem, que no produzir o trigo de que ne' mos e que a tGrf8. genel')l!&
mos mUlto preoccup_am.o Go· meS!110 dia se procedeu em cessitamos, apresentar-se nlio n08 negará,
�erno, pelo seu orga.o Vital que todas as repartições fede· , cheios de ensinamentos plua
e o Conselho Techmco de E- .

conomi.1 e Finanças. lEm reli raes dÇ>_ paIS, traduz de uma a fê com que to<!� DóS dave·

nião ultima deste Conselho foi forma eloquente a compre.
m08 encarar o futuro da

lido o parecer final que a res henção dos servidores, da nSQÍoDalidade, Comquanto
peito emittio o Snr. Pedro de Nação, intregrados como, se

cale8da ainda em mêtodos do embaixador Pimentel

Raches e q I e elementare8, a cortura do Brandão
, ue cnc�rra a ana yz. acham nos postulados prima· 'trl'go o'as regl'o-es VI'sl'tada8 ,

.

completa dos projectos, depot- .

mel'ltos e suggestões enviados claes de Carta de 1� de �o. pêlo referido funcionário RIO! 14 - .Na {)l'oxima tar-

já em memoriaes. vembro. E5se ��esto e, assim, mostra um rendimento que ça fl311'a �artlfa para 08 Es-

Como St vê um gtande pas- um gesto de classe, muito já ex�ede á nossa espectati. t�dos UnIdos o emltaixador

80 foi dado p:f'a ;I solução de justo. e muito nobre, qu.e, I tempo _ de que ele., pelas
va e ISSO para corresponder PImentel Brandão, afim de

taes momento:.os problemas, -

reahsado em todo o paiz'
.

t d
"

n t
aog primeiros apêlcs que a reassumir as funcções llIa�

aos quaes Santa Catharina a-
-

_ .

' suas Vir U es CIVIC3:.;, se or- impren!la do pais, tem, de quelle pais.

cha.se inteiramente ligada pelas poz em con�ac�o o espIrlto do nou um symbolo, resto, patrioticamente ampa
-----------

suas posibilidades já conhecidas grande braSileiro com o seu Esse gesto foge aos mui- rado, Calcult.\,se qlle, no riti- O Brasil "fam
a interesse economico carrelato. povo - o povo do seu tos que, em outros tempos, mo em que vai ;corre!ldo; a

- serviam para expôr, á opi
produção!lo trigo".já de 1939

REPOUSO E ATIVIDADE nião sensata do povo os go� :mm�!:��e'd:o::��u�:tisi�:,�r
O A I

- - . vernantes ocassionaes, vindos no do. pais. E' um exemplo
cientista Szynmmski deu' CISC a ve e um otlmo exem-dI' d d energl'a bA t d Estalou como uma bomba,'

se ao paciénte trabalho de re pIo dos primeiros. Sua atividade" a com� acenCl3 as urnas, e e oa von a e,

gistar os periodos alternados vai do meio dia ás treze e meia como meros produdos de por 'JJ)�rte doe agricultores na Europa, e nas Americas-f
O interventor do Pan.ná, de repouso e atividade, durante h

.
. .' d

.

t
brasl eIrOS, que devemos a inesperada atitude do go�oras mal& ou menos; naE vlOte uma epoca e cartca uras pôr de manifesto. Alguns cria.

pediu ao Ministerio do Tra" as vinte e quatro horas da vi e dU2s horas e meia que. lhe venaes e politicas. E-stá longe dores daRia Grande do Sul,
verno do Brasil, reconhecen..

b Ih' t 't (ja de vados animaes,encontran resta t d O d d
.

t d Ab'
. �

a o o Ingresso em em o- m, � ravessa'se a �rr�llr. e '�ervir a methonisação de meemo, para atender a08 re O a conqUls a a tssmla.

rio nacional para 25 famílias
do para allguns, um unico pe c�elh� e o exempl.o hptco o·

um idolo de barro clamos do govêrno, eldäo Mais ainda: prometendo re,"
riodo tota de descan�o, enquan' posto em ad te qua

.

immi r nt
. y.

- c a vm e f' t f transformado a8 8UllS inver, conhecer o governo de Fran�
g a es japonezas para to que para outros :foram veri trú horas êle tem de desasseis an es uma .orma mel·

d
'

cultura do trigo., '
ficados muitos períodos de I'na-

. o· d
na as em campos de produ co na Espanha em data o·

a vmte periocos de repouso s na e expresssiva e ser Cão do trigo, fáto êsee alta,
tividade neste mesmo laoso de completos intermeiado�. a ou- grato, de ser, sobretudo, bra- mente expressivo para o fiI- portuna. .

A variola· mànifestou.se tempo. tros tantos de franc) ahvidade. sHeiro, reconhecendo em um turo da intensificßção dessß O intertssante é que, ain.

n� Santa _Casa de Misericor-
ES P 'O RT E S' megeneidade 8uUiciente para

homem a capacidade, a horn· cultura.
, dAa} hontern, a terra de Pedf

dia em Sao l>aulo... Todos desenvolver uma technica 0,0. bridade, o civismo que se fa- Tudo isso que demonstra? vares não passava de um
os visitantes e doentes, são1 ... tavel B nem um entendimen- zem necessarios para bem D�mcnstra q!1e o povo bra�n· "Iendario pedaço d� terra

rigo�osa�!ente ebrigadQs ci I
A YMORE to completo entre as sua8 deixar os �esti,nocs da Patria, �*!:r�i:p�rc:nt��8�u�gl�m;�r:r!� che!a de c�fesais, tendo Por

vaccmaçao.
' x linbas, Firmado o jugo, com na hora hlstonC3 que ella a., tl"smo malslo mUI'tas vezes caplta"l a Cidade de, Buenos

aUANABARA treinos proveitosos, porém, a A I I'

rapaziada do Aymoré fará travessa. . tem apregoado, Ao contrário. . tr�s.. sso na" mguagem

•
«Um defficlb monstro ReaUsuu-s8 domingo ultimo, bÔ9 figura, pois todos, pos'

O caso do trigo é uma de. msoltt� e deserezlVel de ex...

constituiu o orçamento dos conforme noticiamo�, o en, suem predicados apreCÍaveiS':n • 'monstraçäo de vitalidade, de t�angelros. cheIos _de superio_
EE. U.U. da America do Norte.! contro entre os quadros do O "onze" Ouanabarino, VIS'/"I- r'n capacidade realizadora da rtdade e Ignorancla propo�f.
H 'lid ff' 't" d

novel Club Aymoré x Ouans, luctou com maior "chance" e W ��••• raça que ha de fazer, po.rque tada. Havia uma volupl-a de-a um e ICI e .. '

.. '
_ bara F. C' de Tres Rios.

3
..
984.867.000 de dollares. Até A pugr.a JolYl'OU des,perlar

os tleus elementos souberam
E d'

-

t'
quer. a grandeza da naCIona- liciosa em desconhecer·s

u 'S aproveitar bem as opportuni. m nossa e Iça0 an enor, lidade. O povo brasileiro es· Brasil
e (')I

niSSO os americanos são gran- relativo interesse, affluindo <lades, merecendo os louros demos sciencia ás autorida. tá sempre pronto a colabo· :

des. ao local grande nUIr'ero de da victoria. des competentes, de uma a- rar, pêlo seu esforço e pêlo HOle tudo mudou. Bastou
• 'adéptos e torcedores, A differen�a do .,pI,acar.d", I' traba.lh.o, com 08 govêrnos que a "terr� i.gnorada" to�

O enc nt
.

be .,. noma Ia nos redores da "'y -

Os ofJiciaes envolvidos na
(} ro, SI m que 3 x 1, comtudo nAo exprIme

I� patrIOticamente orientados no masse uma abtude polir'não tivesse phases seosacio- satisfactoriamente ° equiti- giene municipal. sentido do promover lhe o para que o mundo b
lei

ultima intentona integralista, naes, 'lgradou bastante, �elo brio de peleja, Ao que parece, a coisa bem estar e a lelicidade. Ih Ih
es u�a�

,condemnaqos pelo Tribunal esforço desenvolvido, pren- Segundo souBemos 08 qua- continua na mesma, e não Particularmente quar;lto ao
d'
asse os ,o os, reconhecen

,de Segurança, perderam a dendo a attencão da-assisten dros não satisfeitos' com o houve intervenção de quem trigo, devemos ter toda a o que somos tambem al

'patente, Primeiro a camisa ...
cl It,

.

resultado, em breve trllvarAo de direito. coofiança nesse esforço e guma coisa" na balança "d.a
... ... "ú:ze:,�cJ�anoeU�:�b:r��ee�ßi� outra lucta, para disputa!' a Como talvez tivesse pas

nêsse trabalho, �b18, em ,bre- opinião mundial.
'a A'Sta prlPstando contas 'elJ'z nes arremates' e, n"

supremacia do futebol de J8' d d b-d I' ve, todas 8$ regIões do pais Pois é O Bra 'I d
/' c;., � 1 ... raguá. sa o esperce I a a rec ama- em que essa cultura possa

.

Ao
SI, quan O

com o T.ribunal de ?eguran- CODstrucçã� _dos ate:quej!, e�- Aguardemos o fu�uro. para ção «de um leitor do Coro' ser aclimatada, apresentaräo, quer, sabe ser grande e pe-

ça o 'ex-Tte. Fourmer, que
bon o padrao de JDgO nao futuro proounciamento.' reio do Povo, publicada sob aGS noseos olbos, orgulhosos sado. ' . (U J, B.)

após v assalto ao Palacio demonstrasse grande �la.88e, n 1 f d f' h
.

I dessa coatemplaçAo, um so·

, M'"
O "ooze", do Aymore, tra., Leiam "

o 1_U o «e en ma OrrlV� ')), berbo quadro. na graDde�a
_.Ouanaba.r.a" s,e ��a aZllado tando--s,e de um qU��t6 � re- voltámos .ao assumpto, ahás, surpreendente de léguas se. O ANNUNCIO É A ALMA
;,na Ernfb"lxad,ä na�H."l1d.. I celldbs.uml/), ililã.G )pIÍ))Sl1!ue ao lio· "Correio do Povou. sem espe ança, '.. mead tarren ec ndo' DO ,EC
"

ECHOS DO CAIPEONATO DO MUNDO I

Annunciam nos circulos
mariHmos da Allemánha, que
será iniciada a construcção
de um gig-.intesco transatlan
tico destinado á conquista
da « fita Azul 't, distincção
essa para o navio ß1ais veloz
e actualmente em poder da
Inglaterra.

o regresso

o inicio de mau; um raid
á velta do mundo Desta
vez e o aviador millionario
americano Howard Hughes,
que faz o vôo em propagan·
da da feira Internacion.al de
Nova York. Em tempcs de
«r�cord" fez o famoso «az,>,

.

os percursos de Nov3"York·
Paris e Paris.Moscou. A ter
ceira e ultima etapa, com·
preende as distancias entre
Moscou·Alaska e Alaska- No
va York. Em 57 horas e

54 minutos, foi coberta a dis
tancia de 14.820 kms,

bem é" � quando
quer

... ",.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� :

....._C_Q_R_R_EI_O_D_O....pO__V_O..._..Ja_ra�gu_'á_lII!III!III!Il........._.._�� l ..-_a;II9�IIIH!Z_---....1I1IiIiM ',J

. DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg� Professeres Municipais, ord. mez de de Junho
� ar -

'

Pg-. João Blliloni, serviços, profissionais prestado!!
c. 'mez.. . /

. ;,
Idem, Dr. Artur Heracllo Oomes Filbo s/ pore. coo.
Divida Ative mez de [unho c.a, .

BALANÇO:
Saldo que passa psra dia 2-7-38

'DIA 9�7 '-38 "

_ Saldo do dia 8�7�3S
� c REcCEIJA ORCAMENIAR1A

Renda do dia 9 de Julhc, df' f938'

2$900

584$600

8:551$260
! 9;)38$160
�� PJ!'efeit�ra MUllicipal

Comunique-se
de Jaraguá, 10. de Julho de 1938
(A�8) LEONIDAS C. HERBSTER

RENATO SANS

Rrefeitura

10:692$160
10:8P8$160

DESPEZA ORÇAMfNTAllUA
Pg. 3 rec. eenl, telet. a Hansa

BALANÇO:
Saldo que passa para dia 11:_7-38

8:551$2601

]28$500
8:679$760

1$200

S:ó78�560
8:679$760

Resolucão N°. 17
•Movimento de Caixa '1

DIA 8-7-38
Saldo do �Ua 7-,7-38,

RECEITA ORÇAMENTARJA.
10:678$060 I Renda do ôía 8 de Julho de 1938

.

-

DESPESA ORÇAMENTARIA
Pg. Willy Strellow servo conservo abaulaçäo e ma·

cadamisaçãO um trecho estrada Nova, Retorcida no
.mez de junho c.a.

Idem, Germano Moeller, concerto diversas 'ferra.
'mentas s/Nota c. ma.
Id,em, Ricardo Pieske, fornec' madeiros
versas pontes sI nota mez de junho c.a.

Idem. Breithaupt & Cia. fornec. diversos si nota
mez de junho c.a.

Idem, Breithaupt & Cla. fornecimento diversos - si
�II1Qta mez 'de junho c.a.

Idem, Breithaupt & Cia. fornee. 2 vassouras e 2
novelos barbante si nota mez de junho c.a.

Idem, Breitaupt & Cia. fornec. divf,rBOB si nota
_mez de junho c,a.

BALANÇO:
Saldo que p�s8a pura dia 7 7 31:)

166$600 De ordem do sr. Tte. Prefeito Municipal, tomo pú
blico que se acha aberta, nesta Secretaria Municipal, pelo ART. 1. .

55$700 prazo de oito días, a contar desta data, a concurencía pü- A Sociedade Catholica de Poço d'Antas, districto e muni-
bltca para fornecimento de duzentos (200) escoe de címen. cipio de Jaraguá, foi Iundada em 28 de Março de 1938, e tem

10:241$360 tos, para esta' Prefeitura. por fim :

., 10:897$260 Nos respetívos envelopes deverá constar 'PROPOSTA
a) Promover a vida catho lica,-----........... PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO", e 08 mesmos ee- -

DÍa. 4 -7_:38 -

ão
-

b t·- d
.

t d b) Ministraf educação religiosa. patriotica .e scientiíica ás
Ido"do día 2 7�38 10:241$360 r o a er os em presef:lça os lD eresss os ou seus repre -

crianças,
. ,�6;rnCfI<i-A ORÇAMENTARIA ,.' sent8ntes legais, DO dIa :dezenove (19) do mês co�rente, á.a

4f1'1.I.'.A9118 ,1
. :"". 808$300 11 horas, pe�ta SecretarIa, reservando se a PrefeItura o (h- c) Ma�ter construf.cções e

.

melhoramentos _-necessanos ou'

U1· .., .

.' �. , reito de reg�1tar as que não lhe, convier.' ut�,s fi estes 100S,. . _ •.

11.049$660 Secretaria da Prefeitua Municipal de Ja.rBguá 11 dec o d) CUIdar do cernlterlO quanto a- leglslaçao permitir.
: '

. DESPEZA ORÇ�MENTARIA'.! Julho de 1938.
' ART. II.

.' � . '.
'

Pg, Professores Municipais, ord. p.e. folhas :mez (Renato Sane) O ,fundo SOCIal e conshtu.do:
.. .

de Jilnho c.a. >
_ 210$000 Secretário Municipal a) �elo(terreno em) que ,se encontram a Igreja e o �emtte-

Idem,. FermiDo Rocha fornec. 32 mt3 macadame fIO 4 margas,
'

para estra. Nova, aut. 367. ,80$000 b) Pelo terreno da escola (16 morgos)
Idem, Rieardo Schiochet, serviço consel'v. abaula.- AVISO c) Pelos rendimentos das festas, que se reali5am em be'

910 e macadamisaçAo estra. Itapocú Hansa no EUX!R DE No.6UE�RA neficioda igreja e da escola.
mez de jUSlho c.a. '

t 611$000 A Collectoria Federal avisa, Empregado COnlSIICceSSO em todat ART. III,

Ide-t, ,Oll.'vio. Bel..,ganti. ,se.rvi�o
.

CODserv. estrada pOl' nosso intermedio, It. todos as mülf'hlÍas provenientes tia $�pl.illt A séde da sociedade é o lugar denominado cPoço d'Antas».
Trtfs Rios' do' Norte nos lÍlez;� MaiO e Junho c.a. ,386$500 Oi que possuem ·livros de.

e Dnl'm'n.as do >an!!!!", ART. IV. ,�'

�'J BALANÇO:
-

«vendas â vlstaJ ou a pras':.', fERIC,L,S O tempo de duré:ção é ilIimitado. Será administrada peta
,..

' Saldo que passa para dia 5-7�8 9:762$160 que não satisfizeram ainda o ESPIi ,;ps conselho da fabrica presidido pf!lo Vigario de Hansa. Este COD

11:049$660 pagamento de SUdS quotas do ULCERhS selh� consta de um fabriqueiro e tres conselheiros, nomeados
_.........._. imposto sobre a renda refe. ECZEMAS de anno em anno pOr provisão da Curia êpiscopal de Joinville.

9'762$160 rente a este exercicio, 8 com· MANCIIAS DA PELLE Um destes conselheiros será o thesoureiro, outro secretario e o
.

parecerem dentro do corren'
DARTHROS terceiro vicepte::idenle.

te mez á referida repartição FlORESBRANCAS ART. V. Os deveres e direitos do Conselho constam do regu-
398$000 -' RHEUMATISMO lamento ecclesiastico' para as capelIas, cujo theor encontm se no

10:160$160 S:��d:,atJ.�f8�eo!:ma °m lU��O;�� SCROPHULAS cap. I·VIII da carta pastoral collectiva dos Bispos Brasileiros.
SYPHILITICAS Iguiar de 10,/. ART. V .

os q'le não attenderem ao
e Ilnalmente em toda A sociedade é, rep.resentada passi {a· j\1dicia� e extraju�icial·as alfecçôes cuja o'"

168$000 presente aviso, serAo lanoa- gem seja a mente pelo conselho da Fabrica.
... Marca tegi.tml ART VIIdos à revelia, com a multa IA' •

..

9:992$160 de 30 a 50'!., na forma do "AVA R São fundadores os srs. Francisco MoreHi, Wargenio Qierli,
"

10:160$160 dispositivo tegulamentar em
- Milhares de curados - Pascoal Schiochet e Adão Vilceski.

vigor. iRÃ_DE DEPURATIVO DOSANSiE ART. VIII.
São socias todos os catholicos de Poço d'Antas desde que

são catholicos praticantes e não tiverem incorrido penas eccle"
Ganhe 12$000 díarios siasticas.

, ART. IV.
Em sua propria casa, nas ho O Conselho da Fabrica responde por todas as obrigações

ras vagas, na mais rendosa, ori· contrahidas pela sociedade.
ginal e artistica industria domes ART. X. \,

tica. Facil para ambos os sexos. As condições da exlincção serâo determimdas pela Curia
Informa se gratis. Desejando se Episcopal de Joinville, que resolverá tambem quanto ao destino
amostras e catalogas ilIu�trados dos bens da sociedade.
do ·trabalho a executar, remetta ART. XI.
3$ mesmo em seJlos; a F. Mari· Em deZEmbro de cado anno haverá uma reunião ordinorià.
nelli - Rua 15 de Novembro! O Presidente poderá convocar reuniões extraordinarias com a·
312 - Caixa Postal, 2436 S.Paulo. viso previo de 15 dias.

ART. XII. ,

O Conselho da Fabrioa nomeará um conselho escolar com

entendimentos da autoriêad� escolar. '

ART. XIII. ,

Si f10uver t1ecessidadt� o Conselho da Fabrica poderá esta·
belecer um regulammto para o cemiterio e marsar preços para
tumulos e catatumbas. Divergindo as opiniões decidirá a maio'
ria dos votos do Conselho.

Poço d'Antas, aos 28 de março de 1938. ,)
Pt. Romano ll!fertens S. C.J" Presidente.
Et>ancisco Moreai, Fabriqueiro.
War>genio Cieply, Conselheiro
Adão WilcesliJY, "

Pasquale Schiochet; ,.

DESPElA ORÇAMENTARIA
:Pg. Protesseres Municip-ais p.c, folhas do mez

junho e.a. _.

Idem, Eurico Blosteld 81 nota torne. 1 correia,
ventilador elcamara de ar para caminhão.
Idem, Emilio Krueger 3 met. macadame a 'esta.
Neva aut. 365. . .

Idem. João Baílouí, serviço extradíonerto em

maio e Junho c.a. papeis etc. utítísados cont Por-
taria 105. _

.

Idem, Paulo Schíoehet, Iornec- 10 'mets3 mecada-
m'a para ruas coní, aut. 358. .

Idem, Correio do Povo .pubtíoações expediente
mez de junho c.a. .

"

.

Idem ao Fiscal Rudo!f, IS/ porcentagem cobrança
impo,to" �ad,o aba,Udo conl tal. 31-

BA'LA<NÇO:-' ,J!;,
\ .'

Saldo que passa para dia 4-7-38

NOTA: A documentaçäo reterente alO bnlaacete
supre, bem como os livros estilo a <dtnspüsição

140$000 de quem queira examinar.

8:861$160

277$600
9:li38$760

Faz designação de uma protessora
substítuta. ,

O Tenente Le õnídas Cabral Herbster... Prefeito Municí
pal de jsraguä, no uso de suas atrtbuições, etc.

RESOLVE:
DESIGNA R, Vera "Flortanl para substítutr o protessor J

José Floriau], na Escola Mixta Municipal de Itapocú- Hansa,
emquanto durar o ímpedlmento dêste, percebendo os ven

cimentos Integrais.

do dia 1. de julho de 1938.
'Saldo do dia 30 6-38

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda «lo día 1. de Julho de 1938

DESPEZA ORÇAMENTARIA22!0$100 Pg. German.o Enke, torne c. oleo pars moto-
10:898$160 clcleta si neta C. mez

Idem, ao mesmo tornec. 395 HH. gasolíns �I
nota mez de Junho C. a.

420$000 BALANÇO:
.

Saldo que pana para dia 9-7-:"'38
150$000

EDITAL

Alfredo Moserl

r .t'
-

,..Contador

L-..S18•

Portaria
Dia 2-7·38

Saldo do dia 1-7-38
� IRECElTA ORÇAMENTARIA"

Renda (to dia 2 de Julho de 1938

1.0:092$160

805$100
10:897$260

O Tenente Leõnídas Cabral Herbster, Prefeito Munip,i
pal de jaraguá, no nso de suas ateíbulções;

CONCEDE, a contar desta data, seis mêses de licença,
ao professor José Fleríaní, df!l Escola Mixta Municipal da
Itapocü Hansa, sem direÍ>to a vencimentos.

Comuaíque-se
Prefeitura Municipal de Jaraguä, 10. de Julho "de 1938

[Ass.] LEÔNIDAS C. HERBSTER
•

85$500 .
VISTO

Leonidas C. Hel bster
8$100 !te. Prefeito Municipal

!para forneci ..

tos
."170$000

50$000 Concurencfia pública
mento de cimento.

da "Sociedade Cafboll�a de

Poço d'Antas".

lo. 1
.... �

Dia 5-7-38
Saldo do dia 4·738

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 5 de jul�o de 193R

Dia 67-38
Sa'do do" dia 5 (!e julho de 1938

. "fCEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 7·6·38

9:992$160

DESPEZA ORÇAMENTARIA
�I. João Moretti, servo conservo estrada Rib.
Ouvelo, . mez de junho C.8.

BALANÇO:
Saldo que passa para o dia 6-7 38

Ca-

117$700
10:109$860

Caminhãosinho
á venda

Vende-se em 'perfeito esta'
do de conservação um Camj-

726$000 nhãosinho marca e;Chevrole�»
de 4 cylindros.

36$600 Para tfàtar em Retorcida
para di- .

t
.

127$200
com o propne ano:

. Basilio Schiocket.

MINANeOßA

29$000

27$900

I10$000

10$100
PETßOLINA

9:143$060

O Tonico capilar pur exoelenci3!
Destina-se a manter uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.
Evita a QUE'DA DOS CABEJ�OS e destroi a

CASPA, por mais rebelde que seja. Et um remerlio
súberana contra toda e quul(}uér

,

AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

·1
Dia 7-738

Saldo do dia 7,7'38
,

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 7 de Julho de 1938

9:143$060
10:109$860

DEZPEZA ORÇAMENTARIA
lPg. Empresul fornec. .luz pubHca mez de
-Junho e. a.

BALANÇO:
'Saldo que paSB,a para dia 8-7-1938

149$000
9:292$060 ReconhEço serem verdadeiras as firmas supra de P. Romano

Merlens, Francisco Moretti, Wargenio Cieply, Adão Wllcesky e

I
Pasquale Schioche·, por délas ter pleno conhecimento, do que
dou fé e assigno em publico e raso.

Hansa, 6 de Julho de 1936.
Em testQ. da verdade.

__-----_---1----------- O tabdião: WALDEMAR LUZ.

E:m todas as Farmscias, Drogarias e' Perfumarias,
430$900

8:861$160
9:292$060

Produto dos LABQRATORIOS "MINANOORA"
Joinvile S. Catdfina

Cinema Central
BREVE

AVE MARIA
BREVE

OH ! AS MULHERES

AMANHÃ '

Domingo, ,dia 17 de Julho, ás 3,30 da tarde e 8,30 horas da noite!!!
1°. Um lindo natural nac - 2�. Os - Ires Patetas em - �OS 3 CERVEJEIROS»

Domingo,
3°. Harry

AMANHÃ:
em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LE'610 DIOCESANO DE LAGES, _.

Aonotonio o, F M.

(OI'VlNASIO )OffICIALISADO

Dirigido pelos ra;
dres Franciscanos.r

,

HOTEL GlO,RJA

LAOE5

Situado num
dos expoentes
culturaes do
DOBBO Estado,'
clima saluber
rimo, adaptado
8. todas as e,

,xigencias da

higiene, garan
te tudo quanto
se pode dese
jar no tocante
á tnstrucção e

educaçlio da
juventude.

12
.

confortaveis aparta
mentos luxuosamente
mobiliados, 80 quartos
e 18 banheiros.

Diarias a partir de'14$000
\ inclusive banhos quentes•.

,

Amplas salas de amos-

. !l'õ!;;;,;;;;J�������������!!!ª������tras para os srs. viajantes.
Ensino pri·'

..

mario e seCUD'

dsrto.

Vende-Il<e em toda a parte·,

o mais majestoso edifício
da Capital e o unico no
Estado que possue ele ..
vador e telefones em

todos os quartos.

S. Catharina

End. Tel.: GLORiA - Caixa Postal, 134

FLORIANOPOLIS
Fone, 1320 - Praça 15 de Novembro.

Santa Catarina
._-------,-----�------------_._---_._--------------

ENXAQUECAS

Ãff 1!I(e!lllhoiL'a'J ,ão vkltlimas em de ..

�<e,rm;i\11iJldall épocas de enxaqsaecas,
ahatimento e nevulgi.as. A Ca
fi í.: pi.�·i.!1a faz, nestes casos, veli:'da� .

deiros milagres, alliviando .u

nQ}L'Ie.5 e reanimando o

doeuee em poucos mi
lU�U"G. lPü'l' isso as se

nh",.('a� devem ter Cafias
rhi'll,;l @·i_",;np··l'e Q mão.

RfW; {:--.:.rfln::'o-; d�:;4
.

Estojos dI! :J.O ,

C4ixas tI� 50 ç�mf1'1"midlJ$

--------------_ ...__._----

CONV�TE
Temos a honra de convidar o d45tilll�:'J -povo janguafDse

para assistir á festa cívico recreativa !J realisarse a 24 do cor'

rente, na escola de Garibaldi, em beneficio da Caixa Escolar
Oetulio Valgas.

A parte civiea terá inicio ii;, 10 horas ptorogando-sa a/é
As 18, quando terá inicio, no amplo salão do :.'i;:;X,. jOrg! Wolf,
o baile que será parte integrante ela Iesta.

Garíbaldt, 9 die julho de 1938,
A comissão organisadora :

Pedro Perreite
Inaeio Salomon
Clemente Barato
Frtmcieeo Erscking.

�u

1-
�

I E.II '1'0_. BRASIL
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FOSSA S SE PTI(A�OJI li j ÚJ
s� � T ; M. f.. 1 !:JSI ! '. g.l�". O tO,,�. �o 1 G 4 � Q t �

���:öIII""Y��

41��.1
/I

: Curado de uma forte bronchlte com 2 vidros I .

I ��Iagm�,:,. !.8!d��O�qU�'� _ �!CO Polotenso'Dia
Saudações f

Tenho a grande satísfacção em levar ao vosso conhecimento o maraví-
lhoso resultado, obtido somente com 2 vidros do excellente preparado PEI·

28TORft,L DE ANGICO PELOTENSE.
,

!
Achando-me com uma forte bronehite que muito me incommodava e,

já sentia-me um pouco fraco e com muita dôr nas costas, resolvi uzar o vos

S0 Santo Preparado, ficando realmente curado; antes havia uzado outros me

t dieamentos sem obter resultados'
! Achando-rne hoje forte e disposto, julgo de minha parte apresentar-vos

dI o s meus, agradecimentos e ao n.esmo ternpo autorizar-vos á fazer d'esta o uso

ej que julgwrde!J conviníente. Com estima e apreço, agradecido. I

Radolpho G. : Oortese

'1' (firma reconhecida)
Sant« Maria - Rio Grande do Sul.

, Para as Tosses, Resfriados, Bronchites, Defluxos, Asthma e todas as

I das vivs respiratorias, pedir o verdadeiro PEITORAL DE ANGICO PELO·
I TENSE, preprarado pdr Eduardo C. Sequeira - Pelotas,

l-Confirmo este attestado, Dr. E. L. ferreira de Araujo
I (Firma reconhecida).

.

I Licença No, 511 de 26 de Março de tQ()6.
.

! �eIPo$i�g geral: Peitoral de Ingico Pelolense • Pelaias· Ria G· dI

Jullio
Sul.' de

���_.......,._�)C!!!!!!!!!� .--_.!!!!!!!!!,;�
-

.

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce 1938
• MEDICO _.

Consultas filas 8 ás 12 e das 2 1Í8 8 hoess.
Clínica geral cirurgia e partos

Altende chamadas 8 qualquer hora �Telephone N. 44 .'_Rua Presidente Dr. Epitacio Pessoa sl«.
Tratamento antirableo pela vacctna e o soro antírabíco

do Instttuto Pinheiros em São Paulo, que permUte a08 feri IIdos por auímses com raiva ficar no munteípto. :::;:::��:;::::;:::=
- ,.___--� -!!!!!!!E:::=X- ---iiiB!i!ii!!8i!!i!!iiE!!l!!!It.

I
t

o meU10'I' óleo nacional

.A CASA

MaV �&
'd_

fischer
OFfERECE os MELt;lORES
Chapéus, - Sravaias.

.

Camlsàs tricoline e seda,

POMADA MINANCORA
E' 8 pomada ideal!

Cura TODAS AS I

FERIDAS, .

tanto hu
manas como de aní
maís.
NUNCA EXISTIU

IGUAL!! !
A Farmácia Cruz,

dé Avaré,' (S. Paulo),
curou com a "MINAN
CORA" úlceras que
nem o 914 conseguíu
curar!

Dna. Caroliua Palbaref, de -Iotnvile, curou, com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS'�
Têm havido centenas de curas semelhantes I ! !

Adotada em muttos hospttaes, caeas de saúde
e clíntcas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeíra "POMADA
MINANCORA" nunca existiu a não ser em BUße lati
nhas originais cúm o emblema simbólico acima. Re·.
cusem imHl3çÕe3! Exij!im fi ve:rdadeira !.\lINANCORA

em 'ima In.tinha original.!
REPAR::M BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios �·MINANCORA.'
de ,TOINVILE.

�������������������������
�. -III

I Dr. Placiào Olympio d9 Oliveira II Casa de ESPEC;::o������ ALlMENTICJ,(S

iii ADVOGADO III Ii)BDB_._.aa_
mJl . 121.. .-

� Advoga nesta e lila Comarca de [oinville. III I
II Residencia : Ru. 0110 R. Bäh", - JOINVIllE II i

......

-:-DR:-üiiiõÊ-souiÃ�-;
1:iil1il1il__I2Iiif§l�__1BBiIIÃ � Escriptorio .!���i���OInd.pendenci. tiIII Residencia - Hotel Becket.

Para todos es usos culinários prefiram ,Il Artende diariamente das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas.
.

S A L ADA!� Sprechstlinden täglicb von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr.

1111 MAN SP'RICHT DEUTSCH.
_

�======�==========�:"'::::==ii!!i:-- -
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LAGES E SEU GINASIO r=:;::.;;:::.:õ° sol, purificado pelos tem' POf Pt. Frei CapisíranD Binder OJ.M. x ' e Noticioso a
poraís de verão, subira a meia (Prefeito do CoJégio Diocesa- O R d.

-. RDP d II O
altura, e deitava se sobre os no de Lages.) O

e acçao : ua . e ro
'Obelos outeros e lindos campos, O Offic.: Rua Pres. E. Pessoa Oquando entrei nela prlmeíra.vea quasi dois lustros, Com amplo xouC::::::O::::I1Ir::::lIII:::::X.c:u::::::»c:u::::::.C'::*:::lI)c· Jaraguá Sabbado, 16 de Julho de 1938

em Lages. Raras vezes panora- e 'moderno edificio, funcionam • • • _

ma algum empolgara minha al- as suas aulas, como elevado nu-
. lII1a' :com sentimentos tão erno- mero de mais de 120 ginasianos. Re••

-

stro Civilcionantes como esse da .cidade O edificio do Colagio' foi
encantada», do planalto catari- expressamente redigido ad hoe,
nense. Não pelo luxo de sua podendo por conseguiu te, ser

aparencla - externa, mas pela instalado de tal modo a satis
simplicidade campezina que lhe fazer completamente sua finali
é ornato. Qual bando de gar dade, E' o que se deu; nada
ças, nadando na superfície de lhe falta. Salas de visita, amplas
v�rde lago: eis Lages na ame'l e bem arejadas, salas de es tu .

nidade dos Campos. dos e de aulas, vasto e bem
Possue, ainda, o que outras ventilado dormitorio, espaçosa

cidades por preço nenhum po sala de teatro, reíeitorio e cosi'
dem adquirir: o clima saluber- nha. Possue ainda um moder- Francisco Lennert e Maria
rimo. A mão dadivosa do Oni- no gabinete físico, e um museu Stenger.

.
I

potente mimoseu esta região de que já dispõe de.farta coleção .

ELE, solteiro, lavrador, com
tais prerogativas que a tornou de objetos historicos e valio- VIDt� e. oito anos de idade,
para sempre um eden de refu- sas raridades da flora, fauna e I brasIle!ro, n8turlf� d�ste Es
gio aos que necessitam J etern- geologia brasileiras. 'Para 'jogos ta-�� .dlgo deste :d18trlto e do
perar suas forças com ares pu- e exercicios atleticos há amplo mícílíade e residente neste
ríssímos, pateo e elegante galpão para distrito. a est��da Jaraguä,
l Como fazem bem iao jovem ternpos de chuva.

' sendo Iílho le�ltImo de Jcão
sonhador, estes infindos hori- A maioria dos internes se a l:ennert, Ialecído, e de Ma·
zontes e observar-lhe a fantasiá. presentam corporalmente mais ria Keller L�nnert, natural �a
I�Omo agradam essas cõres Ião robusta no fim do ano que no H�ngría, restdeute neste dIS·
diferentes, quando o solos ilu- começo do mesmo, o que se tríto a e8trad� jaraguã

.

mina, pela manhã, ao meio-dia, deve atribuir não tanto a falta ELA, soltetra. domest�c8,
e ä tardinha! E a cúpola azul de lesf-orço ou eplicação nós com de�an.ove anos de Ida
do céu, todapura, toda risonha, estudos, mas, sim, aos ares pu d�, �ffUuleIra., . �atural dest.e
como arrasta para o alto as rissimos, aos exercicios atleticos dIstrIto, doml�lll�da e reSI

nossas almas ... ! e á olima comida do Colegio, d�nt� neste dIstrIto a eatt.ada
Lages, apezar de modesta na que está confiada ás mão'3 ha Rlbe�rão Caseata, sendo filba

f$parência, é. não obstante, um beis e dedicadas de religiosas. legitima de Thomaz Steng9r,
centro de cultura. Está é ates' _ Possue o Colégio uma Iin· natllral de Blumenau e de
tada pelo nume,r� de suas es· da chacara, para onde es alum- Juliana Stenger� natural �e
colas, peJo ColegJo Santa Rosa nos se dirigem semanalmente a�umen8u, residente. nesw

das, Irmãs da Divina Providen· em passeio para o jogo e para,
dIstrito a estrada RIbeirão

tia, e. mormente pelo seu Gi- o banho.
'

',Caseat�. '

nás'io, o' Colégio Diocesano. A '- Escreve uma pessoa dis- Jsraguá, 9-7-1938
sua existencia já data de ha tinta que visitou o Colégio : -I '

cpelo que vejo, poderá o Co- EDiTAL No. 798

légio Diocesano de Lages pO-I
Gustavo - Gnewuch e Frida

derá atrair para um futuro não Manske.'

�ui remoto,. alunno� até das
I .

ELE, sol.teiro, laV:tado�, comImposto de Bebidas e CIdades maritImas, pOlS a repu- vlDte e seIS anOB de Idade,
tação deste novo mas otimo. eS-j brasfleirn, nstural deste dis·
tabelecimento de ensino 'se.cun- trito, domiciliado e residente

De ordem do sr. Coletor, fa' dário se vai .firmando semp!�,
neste distrito a e�trada �i�1

ço publico que no corrente mez mais no conceito da populal;ao do Serro, sendo fIlho legIh.
de JULHO, arrecada-se nesta catarinense, Amplo edificio, cri' mo de Oto Gnewuch, faleci·
ff'partição, o imposto acima, teriosa direção, colendo profes· : do e de Guilhermir.a Gns
referente ao 2. semestre do cor- sorado. inspeção federal" -cu-I wuch, natural (ta Austria e
rente ano... , �a saluberrimo, s�o lhe garal'!-1 resident.e nest�· distrito a es-

O fefendo Imposto podera' tIa de semore maIor florescl- 'I tr!}da
RIO do �erro. .

�er pago tarn bem no mez de mento e prosperidade:t. ELA" solteira, domestIca,
Agosto com a multa de 200/0, i com vinte e dois anos de i·
findo o qual será extrída a com· I dade, brasileira natural de
petente certidão de divida pal'a Festa Escolar l ßlumenau, domiciliada e re·

a cobrança executiva. Realizar-se.ã· no dia 24 do sidente neste distrito a estra.
.

.
. . . da Rio do Serro. sendo filhaColetona Es�adoal de Jaragua, corrente uma festa escQlar, na legitima de Julio Manske,_fa.2. die julho de 1938· Escola Publica Estadoal de Bar-

lecido e de Hedwig' Flohr,
O Escrivão: Hele@doroBorges ra do Rib. Grande do Norte. natural da Polonia, residente

Apos á festa haverá jogo ele
em Rio do Serro.

foot·ball, éhurrascada e outras
_ jaraguã, 9-7-1938.delicias confortaveis.

A Comissão.

Artur Müller, Escrivão e O·
ficial do Registro Civil do
1. distrito da Comärea de Iara
guá, Estado de Santa Catarina,
Brasil.
faz saber que compareceram em

cartório exibindo os documentos exi
gidos pela Lei afim de..se habilitar.em
para casar-se:

EDITAL No. 797

EDITAL

Fumo

E,HFAAQUECEU-SE? e

A inda te� tosse, dôr nas r

costas e no peito?
Use o poderoso tonico

VINHO GBEOSOTADO
,

do pbarm. - 'cbim,
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Registro So 'cial

meister, natural de Blumenau
e residentes em ItoupavaAlbert Wilhelm Hermann 'Ni-
Rega, muntctpío de Blume

now e Amanda Stein.
nau.

Ele, solteiro, lavrador, com Jaraguá 12......::.7-1938.
trinta e cínco anos de idade, EDITAL No. 804
brasileiro, natural de Blume. Pedro Jäger e

.

Paula West
nau, domiciliado e residente phal.I
neste distrito a estrada Jara- Ele, solteiro, lavrador, com (/1'

guá, seudo tílho legitimo de vinte e cinco anos de idade, ./

Albert Ninow, falecido e de bra síleíro, uatural de Blume
Wilhelmine Ninow, falecida. nau, domiciliado e residente
Ela, soltetre, domestica, neste dístrtto a estrada [ara-

com vinte e oito anos de i· guá, sendo filho legitimo de
dade, brasileira natural de Antonio Jäger, natural de BIu
Indayal, domíetlíada e resí- menau €' de Ana Jäger, natu
dente neste distrito li estrada ral dA Blumenau, falecidaJf
Jaraguä, sendo filha legitima este residente neste distrito

'

de João Stein, natural da Rus- a eßtrada Jaraguà digo em

sía e de Alvtna Stein, naturalj Paraná.da Russia, residentes neste Ela, solteira, domestica,
dístrítu 8 estrada Jaraguä. com dezanove anos de idade,

[araguá, 12-7-38. brasileira natural deste dís
trito, domiciliada e residente

EDITAL No. 803 neste distrito e estrada jars-
Alfredo Maas e Hedwig guá, sendo filha legitima de

Helio Hoeschl, a galante creança, Wehrmel·ster. Frederico Westphal. natural
que commemorou o seu primeiro an-

no de existencia, no domingo p. pas- Ele, solteiro, Iavrador, com
de Blumeneu e de Alma Krei-

sado.
vinte e dois a.nos de idade, sig Westphal, natural de Blu

brasileiro, natural de Blume. menau, residentes neste dis

nau, domíciliadc e residente trito li estrada Jaraguâ Alto.
Jaraguá, 13-7-1938.neste dfsp-ito, fim Riheirão E para qu� chegue ao conhecimen-

Aurora, sendo filho legitimo to de todos passei o presente edital
d� Richard Maas, natural de que será publicado pda imprensa e

Blumenau residentes neste em cartorio onde será afixado durante

'b 15 dias,distrito fi estrada Rl eirâo Si alguem saber de impedimentos
Aurora. �cuseos para fins legaes
Ela, solteira. domestica, Artur Mueller

com dezoito anos de idade. Escrivão Distrital e Oficial do registro
brasileirB, natilral de Blume. Civil

nau, domiciliada e residente P'llarmacia de
neste digo em Blumenau, aeu ._

do filha legitima de Fritz Planta0
Wehrmeister, natural de BIn,' Amanhã estará de plantão a PHAR
menau, e de Lina SeRk Wehr. MACIA NOVA, á rua dr. Ab. Baptista.

Para S, Paulo seguiram esta sema.

na os srs. Arthur Breithaupt, Germano
Enmke filho, João Emrnendörfer e
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tincto Sargento Guilherme 'Penha.

_ Edital de convocação para o alistamento
dente neste distrito ao estra.!
da �OV8, sendo filho legitimo
de friedrich Neitzel, falecido do
e tIe Ulricke Neitzel, natural
da Alemanha e residente a

estrada Nova.
ELA, solteira, domestica,

com trinta e tres anos de i·
dade, brasililira, natural des
te distrito, domiciliada e re

sidente em município de Join
villa a estrada. Schröder, sen·
do filha legitil;Iu de Valentin
Zoz, natural de Blumenau e

de MathHde Diebmann Zoz,
natural de Blumenau e 1.3Si·
dente em joinviUe a estrada
Schröder.

. Jaraguá, 11-7--·1938.

EDITAL 'No. 799
-------------IAndré VHkowski e Veronica

C O r r D I' o do P o v o -I' O�(�,t.sOlt'eiro, operado! com
. li trmta e tres anos de Idade,

. .. . 'brasileiro, natural deste dis.;
Jornal Independente e 101iCIOSO trito, domiciliado e residente

neste distrito a estrada Jara-
Assignaturas: guâ,

.

sendo filho legitimo dei
, joão Vitkowski e LeoDora cDITAL N 801ANNUAL. ,. 12$00� KogUnsky Vitkowski, ambos

Il.. ,. , o.

SEMESTR.E • 6$00(,. falecidos. Frederico Rösel e Annelies8
ELA, solteira, domestica, W&h.

com vinte e sete anos de i· Ele, solteiro, professor, com
dade, brasileira, Ratnral 'de trinta e dois, anos de idade,
Palhoça, domiciliada e resi- brasileiro, natural de Blum�·

Officinas : dente neste distrito no lugar nau, domiciliado e residente

P Rio Branco, sendo filha legi- neste digo em Canoinh8.s,Rua res. Epitacio Pessoa t' d'" Leopoldo Au ust G ri ·f'lh 1
..

d Olms <O g o e sentio 1 o egItlffio e on-
rent lavrador, natural de Pa, rado RöseI, falecido e de
Ihoçs, residente neste dietrit0 Christina Rösel, falecida.
no lugar Rio Branco e de EI, solteira, professora,
sua mulher Maria Tiesel Ge, com vinte anos de idade, A
rent, falecida.

�

fricana, natural de Swakop·
Jaraguá, 9-7-1938. mund, domiciliada neste dis·

trito e residente em CanoÍ.
EDITAL N°. 800 nhas, sendo filha legitima de

Frederico Guilherme Henri- Matheus Weh, natural da' Al

Originaes embora' não public�' que Neitzel e Hilda Catarina lemanha e de Margarete Hei
Zoz,

.

, denreich Weh, natural da AI-
dos não serão devolvidos ELE, solteiro, lavrador, com lemanha, residentes neste c'!is

quarenta e um anos de ida·' trito em Tres Rios.
de, brasileiro, :natural deste i Jaraguâ, 11-7-1938.
Estado, domiciliado e resi-

Aus mßus parentes
Paulo de Brito, herdeiro da

herança deixada pelo comenda'
dor Corrêa e tambem bastante
procurador de diversos, faz
sciente que cóm a maxima ur·

gencia reunam d9cumentações
necéssarias. Estand,o ao par de
todo o desenvolvimento do re'

fer'ido testamento, não podendo
tambem descrer dos nossos

governantes que mandaram a'

brir a susseção e as autoridades
eompetentes despacharem e ha'
belitam os herdeiros acceite e

legais.
Existem ja 2054 habelitados

conforme o mapa genealogico Vende.se por preço de oe

que está em mão,> do snr. casião um terreno na asha
Jordão Alves David remehdo da Jllrllguâ esquerdo eOm
p-flo Dr. Edisto Ramom Pais,da grandes bemfeitorlas. 10 ter·
cidade do Rio Grande, sendo Ireno mede 125 margos, Iesses homens, os maiores

de',
Distante 2 kilometro8 da

fensores da causa. Neles dis, cidade. �
ponho minha inteira confiança, Para 'tratrilr com o Pl'opri-1
f, apresso aos demais herdeiros I etarb: I

..:__ .c..---�-_'

consHtuirem procuradc:-.· Joäf) C. Stein filho. V. S. quer ficar rico? - Gomt)re um bilheté da Loteria «Santa Catharina»

ANNIVERSARIOS:

A 13 docorrente ãssignalo.:l·s� a data
natalícia da gentil srta. Wilde Benve
imtti, filha da exma. viuva. da. Eulalia
Benvenutti, prof. do grupo Ab. Baptista.

Completou hont_em m;-lÍs um,anniver·
rario natalicio, a gentil Snrta. Mery
Hafermann, prendada filha do sr. Carlos
Hafermann.

NOIVADO
Com a gentil srta. Anna Müer di

lecta filha do sr. José Müer, residente
em Joinville, contractou casamento o

sm. Affonso Murara, residente em Re
torcida.

VIAJANTES:

Exijam o sabão

S. -Ctharina
/

'EDITAL No, 802

o Tenenfe leonidas Cabral Herbstar, presidente.da junta
ali"tamento militar.
Faz saber aos que o presente ediLal virem ou dde tiverem

conhecimento que nesta data foram instalados os trabalhos des·
ta junta e, portanto, convoca a. todos os jovens que, no corren·

te ano. completam ou ja, completaram vinte e um anos de ida
de (e os maiores de dezasete anos querendo) e são domiciliados
nesle distrito, a virem se alistar até o dia trinta de Outubro
do corrente ano, e bem assim todos :::q\leles que. tendo vinte e

um anos ou mais, ainda não estejam inscritos nos registos mi·
litares, como determina o regulamento para a execução' do sor

teio militar.
Convoca tambem todos os interressados a apresentarem

esclarecimentos ou reclamações a bem de seus direitos, afim de
que a junta possa bem 9rientada ficar da verdade e dar as in
formações precisas para esclarecer o juizo desta junta digo da"
junta de revisão que tem de apurar este alistamento

Esta junta, para o devido conhecimento dos interessados,
transcreve os seguintes artigos da lei do sorteio: Art. 65-§ 10. -

No dia digo! O alistamento militar pode ser feito' sem o

comparecimento pes:>oal, na forma do art. 50, ou ainda por meiQ
de uma comunicação escrita: a) do proprio a-listado; b) a rogo
deste, com duas tetemunhas; c) por tres cidadãos quaf'squer;
d) por qualquer militar ou reservista de qualquer çategoria con·

vindo, sempre que possivel, apresentar a certidão de idade, os

signaes carateristicos, o estado civil, a profissão, a condição de
saber ou não ler e escrever do cidadão a alistar. Em qualquer
desses casos as firmas dos signatarios devem ser reconhecidas'
por tabelião ou oficial do exercito· ART. 50-Todo brasileiro é
obrigado a se alistar, dentro dos quatro primeiros mezes digo
dez-\primeiros mezes do ano civil em que completar vinte e um

anos de idade; podendo tambem faze lo desde a idade de dezasete
anos. Para se alistar participa por escrito ou verbalmente á jun
ta de alistamento militar do distrito em, que reside) ou á de
qualquer outro da circunscrição, - SEU nome, filiação, profissão,
residencia e a data do nascimento."

Nos domingos serão' afixados, na porta prií'lCÍpal do edifi·
cio pm que funciona esta jun�a as relações dos alistado� duran,;
te os sete 'dias anteriores. o

Á Junta funcionará tedos os dias uteis no edificio do caro
,

torio do registo civil, encerrando seus trabalhos· no dia trinta
de Outubro do corrente ano.

"

E para conhecimento de todos manda lavrar G presente e

ditaI que será afixado na porta principal do edifício da prefei·
tura municipal, no ca.torio ào registo civil e pu.blicado pela im
prensa local, por mim feito e assinado, e rubricado pelo ,presi-

: dente.
Jàraguá, 10. de Julho de 1938.

ARTUR MÜLLER, Secretário
VISTO.

LEÔNIDAS C. HERBSTER, Presidente,
---------------------------------

� Extracção na p. 5a· fein dia '21 do correll!e

.'

«VIRG_EM ESPECIA LIDADE»
de W E TZ E· L Sr ,elA. - Jolnville (Marca ReQistroQo)

lO IDEAr.. PARA eOSINHA, LAVANDERIA. JE" LAVADEIRA
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