
Conde.oaelos os asstlitantes li,) Palacio Ouaoabara. O comparsa do ex-iene.te F'ournier, integralista Luiz' G. de all'valho, foi sentenciado p
__,__---=�------ rança á 40 -annos de prislo, sende .8 por crime pOlitica

_

e 30 por _homleldio, equivalendo a prisão perpetua! I
'"
*
* As arrecadações sobem _,

Inão mais paulatinamente, mas

,I,vertiginosamente,
Em todos os sectores da pu

blioa administração e isto que
se observa, Já tivemos occa

sião de nôs maniíestar-mos so

bre o assumpto.
As rendas Iederaes, com as

estadoaes e as municipaes, em

Santa Catharina como em ou

tros estados. apresentam qua'
dros de franco desafogo, indi
oes seguros de ordern. e de pro

grõ:oimpostos de consumo, ain- �
da sob os velhos moldes de fis

Director e Gerente: HONORATO TOMELlN Rua Preso Epitacio Pessôa Numero avulso 300 rs,I
calisação, apresentam de anno conomia.
para �nnodifferenças para mais. Anno XIX - JARAGUÃ -: .. Sabbado,' 30 de Julho de 1938 -:- S. CATHARINA - Num� 941 Mercados de consumo não
Os impostos sobre industrias lhe faltam.

-

e profissões seguem o mesmo Dadas as extensas zonas de

· :�rFr.':!t��ig!:�::s �.�;��:: Diroctoria do Instituto Nacional do IaHe eOumParoble�a dda s. i dMerlU rgdia �:�::1�:�d���S!ou��i�!���:�:�
apresentam na sua espécie ele-

• oplniaO O ca. e ra e mento, por processos aperféiço.J vada proporção de augmento Segundo as ultimas divul- assumir um des rnais impor- VascoDcellos ados, e do seu consumo lá f6·
como acaba de demonstrar a

I -, da i , d'
,

d t t d di - d ra, garantindo ao produtor M
Directoria das Rendas Internas �açoes a Im,prensa rana .0 an es cargos e irecçao o'

E ta d
,

id
.

ibílíd d - d t ducãf d t I.N.M., como representante I ,m car a. omgt a ao. jor- pOSSI 1,1 a es
..
para a creaçao merca os e a es es a pro uçao,

em computo que bem íllustra stado, con trrnan o a no I, '- -._

uh d d d t sob oldes que at' a
-

de Santa Catharina. •
.nalista Ass,IS Chatea nane, e,ssa In US ,na e, com essa m e gora nao

o que affirmamos.
.

cia ventilada ha tempos pelo :o I

O I M d V I h d foram postos em pratica .

.

A arreeadação deste Imposto «Correio do POVO) o Dr. «Correio do POVOl'l que
o a. eira e ,asconce - rI?1n a maneira e pensar e�· Os apparelhamentos custosos

rendeu em junho findo ... , .

C IOd oi' ,

f' tem em S. S. um amigo e
los abordou ? palpl�ante �5' ta o actual Conselho !echm- e ornamentaes, as representa-

19.794::317.600, accusando um ar �s ornes e, ivetra 01

leiitor, apresenta-lhe cumpri- sumpto da siderurgia nacl(�· co Federal. A, solução do ções doiradas e lneffíeientes, _
excesso soßre a de igual perio- convidado e nomeado par.a '" t": I t t bl d d b fu' d á f'� U

I t mentos 'e felicitações, dese- na com os segum es concei- pro
.

ema ,a SI er,urgl,a e um que aca am gm o sua I-
do do anno passado, de .... um elevado cargo no ns I· • ...

t I d Inalidade - não cabem maís no
2,960.914.300, tuto Nacional do Matte, re- jando que, frente à entidade os :

, " _
. ��S�IO nacrona ma Iaye e

Estado Novo. Está-se a vêr qJJ9.Poucos estados apresentaram cem criado de nossa indústria hervateira, e'LI a ap�ecl�çao sobre o Ja e te�P? sua !e�hzação a visão do Snr. Getulio Vargas,
diferenças para menos. San_ta S. S, qu� vinha com raro o Dr, Carlos" Gomes de O� que me �ttnbu.ram na ques- com decidido patnottsmo.e ao assignar a Carta de 10 de
Catharina teve uma. arrecadação ., • ",

'

tão da SIderurgia. Na Com- com os nossos recursos, pois Novembro, focalisa outros ru-
de 441:385.500. desvele e prohc1enc,� �trI�ln- missão que exercia em 1936, é independente de nossos de- mos no nanorama da vida na-
Como se vê é rfma linda el do o Uep das Municipalida- ,,'.

era de meu dever encarar a sejos e tradições serem as cional.
fra! •

-

des do Estado, acceitou o
> •

d
-

bl I
- int d Agora o que se quer é com:

honroso' convite que 'teve, de solução esse pro ema. re açoes In ernacronaes ca a
peteneía e trabalho. Dirão queNunca desejei que o nosso mais periclitantes. Assim, es- ainda existem sinecuras,.,

minerio fosse aferrolhado e sa indústria, que constitue Elias tombarão, a seu tempo.
Telephones all- sim que a exportação e a um dos esteios das nações A Bastilha levou mais de meia

O dia 25 de junho passou ib 41 siderurgia constituissem duas viris, deve ficar na exclusiva hora a cahir.
.

.

em branca nuvem.
oma. cos,para soluções independentes. Con- dependencia de nossas pos-

I
O Matte perdeu muito temoo,

,

, ..

Co' Annos e annos levou �em cor-
Pouco se [alou. Houve até B:lumeoau siderei, então, que o Paraná sI,.?thdades. rdtaes sauda� responder ás previ&ões' que S�

, quem não quizesse falar,.. O e S�ulta Catharina reuneril çoes,ll
I
deSpêtfcaram; em outl:os tpmpos,tempo marca etapas para tudo. O prefeito da Biumenau, sr. plataformas a baixo. E foi as"

Parece-me, embora, não ser de Jú€lé Ferreira da 'Silva, a'caba
N t··· th sumpto de muito artigo e atê

mais o que se diz com sinceri· de ser autorisado a alterar o O IC Iar10 syn ese
,

de folhetos... Utteratura dedade sobre as dac!as Que fazem contracto existente para os sentido duvidoso, recheiada de
a nossa histori�. Verdade que serVIços t�leph()nicos dentro "W* Um :novo incidente, mo' gas e co�decoraçAo �a cOr, pluazes trabalhadas II coni,vtte.muita cousa já foi dicta; mas ha da cidade, introduzindo me- dificou a situação entre a de.m NaCIonal do Marlto». O fundo desapparecia n� dis-
muito que dizer aindCl. Ihoramento!S, como seja a Rusria e o Japão. Informam

. tancia esbotida do tempo,O dia 25 de julho tem a sua subsiãtuição dos actu�e8 ap' as agencias telegraphicas,que .** Por cau�88 8Ißda não a·1 O Instituto Nacional de Matte,significação historie]" quan 10 pareinos, velhos, e incompa- um grupo de 60 soldados so· p!lrads8 devIdamente" o n�,;. agora ins_talado, de\Te marcar a
olhamos a incomj).lr ...vd visão tiveilil cc,m fi progresso da vieticos, fez fogo cerrado VIO escola brasileiro CA1m1'!sua época, de realizacões effici-
panoramica do Brasil) lD seculo linda cidade, por modernos COOt1'8 dez mandchurianos ran�e sald�nha» p.8SS0U pelo f'ntes para -8 economia do Es"
passado. Logico que não pre: apptlN�!hoB 8uthomatico8, Dr. Carlos Gomes dfôiiVikä"'" Qivis, As troc82 de notas di· perigo de Ir á plq1;1e, �nca·- tado e do PSÍz se' quizer h.trndo apresentaI a ao publico. ' ploIDnticas, um tanto' vÍoJen- lha-do _nos barcos de areia de I zer �fguma cou�a.

,-

Qualquer um de-ve ter olhos pa- O J« �
-

Me t88, aggravaram a situaçãr; San Juan de Porto Rico na *

ra vêr aquillo que completa a UlflD> e'- DOrDO Iiveira, com a sua eapacida' e as respostas, fo-ram damMl America Central. A 'tripula' - * *
_

historia de sua patria, - os
1, b

.

._' " U-O -de e -intelHgenda, sejta um trações' dê fõ':'ças com vôos çä'o chegou a' abandonar fi Aimn se falou da chégada do
seus hêróes a as suas legéndas, dos esttios mestres nos de aviões 1'0'880& em territo benon8v�. presidente Vargas a São Paulo.
as suas horas de trabalho e telD ad:vocado destinos da importante rio mandchu, sobre Tu.ming O velho, Ananias. discipulo
-os seus brados

-

de triunpho, '. -,

rl f d d e a demOD!tração �m massa * •• As autoridades poHciai81eonsiante, cheio de fé, não per':
.

que vieram até nós gravados Pú;c decreto lei n. 138, do orgamsaçao, quer .:e en en o
que os japoneses pretendem do paiz. lançaram um tormi I deu o' SE'U t"mpo, Sacudio 006-

nôs paineis miraculosos da fem- sr, Interventor do Estado, foi os interesses dos produdores' fazer, com 88 suas tropas, davel tento, pr3nde,ndo o pe I de suas sandalias, diante da lin
bra;,ça. criado o cargo de advo,gado do Estado ou coHaborando esp,erandoJ que a superio:r1da, dido de poliCia por.tenha, o I da cDamasco», e transpondo as
Mas oa historia dos factos re- do Juizo �e MBQOl'eS,� com 08 pelo progresso, de uma das de em numero convença as argentino Oonsalez; autor de largas portas monumentaes.

- gÍlstram se colapsos, como se vencimenta3 mensa-es de ... mais importantes indusLias autoridades sovieticas da im· vultuoso desfalque em BUß' sorriu, ... O sorrisQ. dizem, �
registram repetições... 860$000. da Nação. p08sibilidad� de exilo na de nos Ayfe' (, que penetrara uma invenção do Diabo. O
O 13 de Maio tornou,se pas- P1U& üocupar este cargo, resa., em te�rito'rio nacJoDal. p.ela santo, porêm, sem cuidar que o

sadista. s-egundo !nflJ'rIDllW da Capital,
---

front�lt.a > urugu�y().braSlleIr8. Anjo Maú lhe pode8se censu.
Não 'é, entretanto, para muitas será nOffifl8J.ib o' dr. Oswaldo Façam seus annuncios

**.... A Hespanhe, continua O crlmmoso fm !'ecsmbiado '

d 'd'Conto na 4a. pago Sa.back. nesta folha sendo um ehâo@; devoram se de avião. E pretendia abrir, rar: recurs?, e .sorm- lant�
-------�-------- -----

mutuamente, €' a assistencia no Rio', uma caS8 de cambio .'. de tao magnifIca, CIdade; contI,

nl b
. .

1 b' nuou sorrindo.

IDa organlsa�ão·· aneria que se ilD�ôz J;'��;;;;��:��:�::�:� ��;�:r���t;f�� ���:i;�?fh:�:5�§���
D t d d t· dO'"

Y interviram como arbitras os cas das alpercatas de Anchieta»,a a e cerca e rmta e 17. OO:OOOol!lOOO. que ato Balancete da Matrjz e Sue. que lhes causou aborrecimen
S d f d "" t t ".-

,
'

O pàizes da. triplice ailiança. l' de onM partiram os desbra·.anno passa 08 a un aça.o es a a contl8.nça que ave· cursuaes, até 30 de Junho dó tos e seria ,indemnis8ção.
d S d· tA' 1 d BI Ih Diz ainda o matutino carioca: d b t d t-o ' yn toa I) grlCo a e u- a organisação rtconseguiu corrente anno. Abaixo, para ataque aereo ao tor.pedeiro a' va ores, com "ú as e se e-
m('oau, mfiis tarde trandcr- invejavelmente, graças aos a devida aprecÍnção dos lei. mericano «PaDay». Novamente "quatro cbancelleres, num es-

leguas" ...mado em Banco Agric{,la com esforços dos seus dirigentes. tores e Interessados i)O pro a aviação do paiz do esol forço de oito ann08, sob g.
Não houvl' preparativos,-uperações em todf,'s as ca'r Acabamo� de l'aceb-er do gfesso do importante eS,tabe' nascente», bombardeou e pôz inspiração do cbefe do go.

• A' V· k verno mostraM a America 6 dizem-n'o as estações de radios.telftlS nas praças \lO palz e snr. totor Dae e, operoso lecimento' bancari0, publica- á pique um nevio tanqup. a' ,

do exterior, sob a dénomina gerente da filia� desta cidade, mos um resumo do Bal.anßete mericanQ.... politica pae.tfista do Brasil.'" Aliás. o preparativc, em tal ca·

ção de Caixa Agricola de; 11m f xewplal' impresso do reteridõ.' <lO" tira gnmde parte da signf-
Blumenau S/A. �

-

p �..
.

"A �'1
fjcação. A expontaniedade rea,

C d' t' f" A c- T J VO, o\<"'l' Howard Hugues. vetera

r c'to '8
'

o
" 'l'sa p"'r si só o milagre d-, a ....umpre es scar {} es or- " �' , "1 t r rdista mun" O' n s rr

'" a "'�

ço dos !.!l1pitfllistas de Biume· Letras De8contadas 8.361:577$130 nct?alP1dao °voßl'ta ccaoo mun 10 en' ", ' ceitação collectiva. E o fez ,mui·
nau

-

8nrOl, Alwin Schrader e Letras eEi. 8 receber, por cl propria do interior ó80:291$�Õ9 I
.

(.I 1
•

to brasileiramente, muito' de
Curt' He v:ng' 1 Letras e "freitos a, receber em cobrsill d'\) ioteri"'f 8 400'935$41:.1\ trev,l$tado pela, imprensa

E
'

d é �cco"r""o com o sentl'do do E,s-rI ,que evaram a· '1. .' \ . v.. Uu
novay'orkl'na decla'rou pro' m companhia {} snr, JOs -, ;_j

t 'dé d n
. Valores em lIqUidação 1l'541$780'-��n :st�;ele�im�n���el ����f. Emprestiroos em contas corl'ente� 6950"133$860 jectad� lemd nome nda FeTir{a ���!'ri:!�:!!e,t::!�be�o;��r lado Novo, - pelarisadas as

tn á altura do renome e im· Valores oauciona.dos 7701'620$100 Smun Ia a terra 'dO �
4
o
ta 8e 'r:8na a visita do indus.

grandes virtudes ci-vicas de Pi�

nortaocia commercl'al do vi. Val.ores dep.ositados 2' 718':148$000, 8.0:'-». UIm novo «ral �_ ��. ratininga.
*'t'.

h
. . .

ii t d ,C"'lxa MatriZ 891882$100- .8aCIOna, com o seg ". ,
'�ial Sr. Walter Backer, sacio

* *sm : m��ClPl� do,qU a an o i Agt<ncias e FiUaes no interior 2 374:168111!660 n�rarjo: New York . Rio de da firma Becker & Hesse, fa- f a semana acabou entreo ti egil a o ir. o e Pdfogresl' Correspeodentes -do interior
,

751 '087.$620 Jane\fO - Bueno8�Ayres, Lima bricantes das finíssimas ge previsões de mau tempo, Nu-}80 � e,set'nv-Gt Vlmento abque.· TI·.tul'os Q fundos pertenceni-6<1 ao B"''''''c'''' -1 846;'9'�7d1!550 Cidade do Mex:ico· NewYork. léa! de fructas cAl"reból .. , á ,. d h b d,a Impor an e praça rasl- li th
� .."'...,.... , . .., " .;} olP rua Brüstlein. vens cor e c um o, pesa os,

.. lejr�. ,_ !PO �ca8 ,�, _ , 1.167.:600$� *** Serio delast,re aereo, 0,c- Os productos eArre.bo.I» a.
cobrindo o azul. O sol sem

GIrando sob I) nome de C�IXA, em cofr'!:' e em outros B(UlC{),fj 2,361.Q05$790 B tá U ift presefltam-se em r>fuxIDhaa querer se mostrar. PareCé até
C

.

'I d BI DIVP.fS88 CoMas 471'600$470 correu em ogo . m ava.o
,

'

\i
,encabulado. De que será?

,

alxa Agrlco a, e umenau - -

.

I': cujo piloto fazia acrobacias, de. madeIra d� 'forma cyhn· Nllturalmente não ha por a-S/A., cerc� de 10 anno@, em 44:.688:029$715 precipitou-se de encontro á drlca, e são 19uaes ou me- qui quem pense em subir a1936. ampba�os os fuodosde, PAS S I V O tribuna oUicial, ferindo e ma� Iboras a08 sÍmilarel!! exis- stratospj1era, perturbar a harmo--
.

re8erv� capital, com a :,ov_a Capital 1 200'000$000 tando innumeras pe�8oa8. Só' tentes no mßl'cado,
, "ia dos astros; como o qui�deno-mlUação de S!,nco grl� Fundo de Rea8l'V& '433:202$260 mente foram identUfcados 22 Apresentamos 808 COU8uml·

fazer aquel1e impagavel profes.cola e Commet:clal de Diu: Fuudo para aug!Deoto de capital 75:000$000 mortos,.: dores do E8taoo, e de f6ra
sor Picard.menau, ß �rgaDlsaQâo exteo

_
Fundo Pflfa preJujzos eventuaes 62:000$000. ,

mßsmo, 8S saborosas geléas Mesmo muito melhor é a av1,a-�e,! seu ral? de, acção �,ac Depositos em conta corrente com juros 4.381:588$815 *"'* A VIagem do SDr, prea_l' dos srs..Becker & Íle8&e, que ção terrena. Voos de corrida. \,tIVldsdesjd �8tanando fl�lae8 Uepositos em conta corrente limitada 3. 148:814$440 d�nte da Republica a S. Paulo, podt'm flgu,-rar em qualq'!er Menos arris'cado,8, ..ne� a. c a " Hammoola ,e Depositas á prazo fixo 9,634:452$300 rOl o acoDtechl:aentp lD.oximo m�8a e lDuIto Y�ID: crede.nc�a� A.s nuven_s côr -de chumbo,,Jolnv�lle, paJu melhor se_rvlf Depositos- em conta de cob\'ança do interior 9.081:226$650 da, semana Pelas exc�pcio· a Jà reconhecldtS.lndustr18 Ja agoirentas, que continuem aro.

r8t c!lentes -(J.s
i l?:osperoB

e Titulos em caução e em deposito' , 10.419:768$.100 D�e8 homenagens ,que S. Exa. ra�ua�D8e. VII It B k 'ar lá por -cima. Nós _flc�Hemo8u urOiOS munlC PIOS 8 !lue Caixa Matriz 2418'289$360 fOI alvo na Capital Banefei
" ra 08 ao sr.. & er ec er, cá "or baixo com- menos ris.p�f.tencem a8' praças aCIma Agencias e Filiaés no interior '952:064$760 r8n�e. inclusive as manUell· pelas

A

dUAS caixinhas com cos; 'embora sob a' ameaça decltadu.
. Correspondentes do interiu';'

,

867:892$570 taçues ex-pontfl:neall de todas que nos obsequiou, auguran. agu2ce-irQs ...Com.o augm:ento verifIcado, Valores hypothecario8 1.167:600$000 a8 01a88es 80Clae8. do·lhe Q �aior sucesso na .'Cá em baixo é mais firmp.s.
r 28:ß88�00&a8�0�U:dt�� r�� Diversas Contas' 856:630$460

, PI' d ,ê d
8ua indu�tr)a. Pode se cahir tambtm, mas nlo--

•• ,
�'.lI ;IA , 2941' 1 ** e o�goveroo o. qua or, é- tão deA8gra:tavel como deserva 560:600$000 e'OI utw.0- , -688.5 0111 5 foram concedidaa oondecora '

I' t" d8!to� e credites .. !BQ) ,Cfq: .... - [Ass,] O. Tho.sen, A. FOl1q/lJJet H, Deeke ções ás personalidades bra. O ANNUNCIO E A ALMA um qUln (l an ar.

tlD:gw1lJl: II aprecia iJ GerenteJ-. Contador. lUelras e ao Preslde.te Varo DO NEOOCIO! MartJel d'A.ubry.

O senMo�os factos...

"

"
.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura
EXERCICIO D E t 938

mês de Junho Decréto-Lél N°. 23
Regula as inscrições em

sepulturas, mansôleos e

carneiros, aos cemite
rios dêste Muulclpío.

lOTenente Leônídas Cabral

l
Herbster, Prefeito Muníeípal
de [araguä, no use dA 8U8S

: atribuições;
-

DECRETA:
Art. 1 - As inscrições etp

se.pulturas, e maoaoléos; sö
mente será permitida. em lin
gUR vernácula.
Art. 2 - RevügB.ID.se as dispo
síções em conträríc, entran
do o presente decreto-Ieí em

vigor na data de sua publl
cação.
Prefeitura Municipal de ja.

raguä 22 de Julho de 1938
-ae. Le ônidas C. HGr bsrer

Renato Bans

T I T U L ° s
ARRECADAÇÃO Total i Renda

anterior I do mês prevista

3:228$500 851$300 4:079$800 3:8.00$000
1 t:734$300 859$000 12:593ß300 18:500$000

147$900 18:374$700 18:5'22$600 14:000$000
s 75.000$000

50:865$900 140$700 51:006$600 81:000$000
e fumo 9:79U:!f5QO , 64$800 . 9:855$300 18:0<)0$000

2:484$900 593$500 3:078$400 6:000$000)'
8:790$000 1:394$000 10:184$000 18:000$000

$000 .

$000 4:662$100 575$600 5:237$700 2700$000
. 721$700 276$100 997$800 1800$000
1:234$000 ' 1:234$000 500$000

,.
� .

,

24:923$900 2:670$400 !27:594$300 15:000$000
875$000 311$000 1:186$opo l:ooo�ooo

.
_ 1'400$000

-

2:570$)00 2:895$000 2:500$0003251000is 89:955$000 704 000. 40:659$000 41:000$000 .

500$00a 125$000 625$000 1:500.$000
162: 483$71JO 27:265$100 301;700$000

$ooô
$710

32:847$710$000 _

TAL 222:596$51 o
I

Renda do

.

' 1 ao,

Movimento de Cai*O G

DO DIA 18 DE JULHO D.;' 1938. �
Saldo do dta 16-7--·38 .'

•

RECEITA ORÇAMENTA1)I� I

día 18 de Julho de 1938 .,::,;;

h

5:36�$260
<\1

.

't:718$9�O
7:0&3$1�0

Q-uad'ro sintético da RECEITA, relativo ao

l. - RECEITA ORDINARIA
,

.

§ 1. Imposto de Licenças
.

§ 2. Predial Urbano
» 3. s, Territorial Urbano
» 4. » si os Produtos agrícolas e pastori
• 5. si Indústria e Profissão

.

.

» 6. de Patente si a venda de bebidas
»7. » s] Diversões Publicas
» 8.

. si·Gado abatido
§ 9. TvlUl:TAS:

a) por moras -te pagamentos 2:500
b) por infrações 200

§ 10. Emolumentos
.

�� 11. Eventuais
20• RECEITA P�TRIMONIAL E INDUSTRIAL

§ 1. Rendas. Patrimoniais
a) Cobrança da Divida Ativa
b) Renda do Cemiterio Municipal

_ § 2. Renda Industrial
a) Taxa. de A.ferição de Pesos e Medidas

3. TAXAS ee .SERVtÇpS.MUNICIPAIS
S' 1'. "Tixa- s] I16fi1inaçâo Publica

, ... '. lO< 02 ... -Taxa dé Conservação de Estradas Municipa
__ »�,J.,.. la� 51 Fiscalisaçâo «Empresul»

.

_

.'

�\' .' � �. 'n, SALD�S, DE 1937 :3 ('

E�. ,C�IJJÇ! ).. �L: tüstnw� _
.

_

'. 1 :9-25
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Cont�.1l9rtao.d�..-PfJdt)Jra�unicipal de jaraguá, 30 de junho de ·1938.
O Contador: Alfrftd(J"Mf!Jser IT' O Feseureire � França Vosgerau

VISTO: LEONIDAß ,0_ H!§RBSTER, Prefeito.

DESPEZA ORÇAMENTARIA
BALANÇO:

Saldo que passa para o dia 19-7138
D1A 19...;..7-38-

Saldo di} día 18 _. 7 -õ8'
RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do día 19 de Julho de 1938

DESPEZA ORÇAYlENTARJA
BALANÇO:

Saldo que passa pera dia 20--7-38
DIA 20-7-38

Saldo do dia 19-7"_38
•

e

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do día 20 de julho de 1938

.

.,

\t
? i

7:083$160
,( .,. )

Ó 61$5(:)0
7:144$660

. O

7:144$660

7:144$660

14$000
7a5R$66,O

.'

7:1!$8$660

7:158$660

920$600
8:07')$260

o Doutor Arno Pedro
Hoeschl, Juiz de Direito da
Comarca de Jaraguá, Estado
de Santa Catharina, Brasil.
na forma da lei, etc.

j)ESPfZA ORÇA,\1ENTARIA
BAL.!i_NÇO:

Saldo que passa para dls 22- 7-38
. DIA 22-7�38

Saldo do dia 19-7-38
RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do día 22 de Julho de 1938

'fi
.. , (��;; _

�Quad.to sinté,ti,co 'da" Despesa, relativo
e X E R C I C I 0-
(r" l" ?, :

.

DEZPEZA ORÇAMENTARIA'
BALANÇO: .

o

Saldo que passa para día 23-7-38
_

I DIA 23-7-=38
-

ao mês de Junho FAZ saber 80S que o pre-I Saldo do' dia 20-<-7-3'8�, é
•

1 9 3 8 sente edital virem ou dele .

RECEITA ORÇAME\'iTARIA
conhecímen o tiverem; com

Renda do día 2� d!3 Julho de 1938 .

I . DESPESA II Tofal I Despesa (I prazo de trinta dlas, que
anterior II do mês fixada havendo sido designado o DESPEZA ORÇAMENTARIA'

G�N�.C�À�·.R,�O�·.o��)�b�_,.A-·-.A-rlr..M��·1rN-.�.-.,T.�.�-A-Ç�_i-�-------�---�---�--��--��aM � A�s� .��� MU�O:

§ . í' _

T � .

.;:

vindouro as 11 horas, para a
Saldo que passa para dia 25--..;1-·38' l:l:135$460

1 AdmlnlsU'açao e' f.lseahsacão .. 20:429$600 4:192$500 24:622$100 57:750$000 NOTA' A d t a f t bIt",n2' Bivida'Pássivo
� _'" .,' ,

11:410$300 11:410$300 14:850$000 realísaçäo da terceira sessão . ocumen sç o re eren e ao a snce e

»·3 Educação. Popular .�. 9:469$500' 1:770$400 11:239$900 41:836$000 ordínana
"

do Jury desta Co. supra, bem como os livros' estão a disposição '

"o� Hjgiene;� AssísteacíäPublka :o 2:198$900 968$000 3166$900' 12:400$000 lmarca, 'na conformidade do de quem queira examinar. .'

'''� Agrjcult}#A ,l.·'. 182$100 470$000 652$100 3:900$000 '.8rtigo '31 do decreto lei 167 VISTO".� Dfsl?��as Po1�çia�s,� Judiciar.i'ls
'

• 2:179$400 300$600 2.480$000 5:367$200 \
. ....

"" ServlÇQs Gerais
. ?

� 3:593$700 814$700 4:408$400 11:500$000 'de 5 de janeíro Ilndo, foram Leonides C. He. bster . , Alfredo. Moser
;>,8·"..�u"i1ios Di,*'rs6s' ( .;.:-".. 1:578$800 20$000 1;598$800' 5:986$000 I sorteados os seguintes [ura- Tte. Prefeito Municipal Contador

::�. g�!pa.!.s�UpbaliteM'�mS';nI7a:I',.Jf,f)
-

<, 48:72584$$60.0 20:308f940 68:593$$540 13�:310$$SOO·1 dos que teem de servir n� Requer'I·.mentos· despacha·dos""'ú .,. ."r. , C 000 . 150<1'000 900 000 1.800 coo referida sessão:-1 Luiz Sar-I> _1.1. J;v�nt�/I.I! .: .... y,; � ., .

(- 2:897$80Q. �:932$800 5:830$600 5:500$01)0 .

.

:o 12 ClIJxa EspéÇlal .' • 11:000$000 I tI-�. Alfr-edo. Klng-3. Walther MES DE JULHO - Dia 20- .

. '''Stllda que paßsa para o mês de Julho l 102.974$700 31:927$940 801:700$000 Hertel-4. RIcardo Tavares- bI.303
- Germano Enke - Requer "Habite·se" de sua casa sita na zoo

7�:�'- Em"'" C·'a·J·xa' 1.·lIistrito' 10:678$060

I
' '5 Leopoldo Grubba 6' Godo na su ·urbana - Arquive-se.

.

18.025$810 I 87:693$870 ' .

•

. -

.

-

1.338 - Augusto fuchs - Requer licença para construir um muro em'
� ,.,' 'rn

�.o B_a;co i' ;'58.990$000 !22·l:596$510
fredo GuItherme Luca Lutz- frente ao seu terreno, á Rua CeI. Emílio jourdan - Como requer.

_,-"-.-p.'I:-i-fI-,--------____ . 7. Edu&!do Kellermann - 8. Dia 25
.

OBSERVAÇÃO - Ä-verba .E�entua:," foi reforçada com um credito especial .. de Rs 6.000$000, de Oicôrdo' com o João Emmendoerfer-9.Bruno 1.327 - Adão Narosny - Requer vhtoria da instalação sanitaria e

• ���creto.lei n. 18, de 8 de Junho de 1938. I' Mahllke 10 Eugenio WolN augmento de sua casa e o respetivo "Habi-te" �- Como lequer.

11 A -ld· 'L S h 'dt "1'-2 1.32� - Wil�elm Weege - Requer alvará de nivelamento. - Expeça-
, ',Coptadaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 30 de Junho de 1938

. .

. rno O . C mI -. . se o respehvo alvara.
'Carlos OUo Krelling-13. OUo 1.382 - Anselho Rocha - Requer alvará de "Habi·te" - Deferido,de

0fComador' Alfre'do Mos&
.

O Tesoureiro França Vosgel'au
I Hilbrecht- 14. José Peters-. acordo com a informação do sr. Sub-fiscal.

VISTO LEONIDAS O. HERBSTER, PrefeIto. 5 F J' B d -16 W }_I .

1.333,-- Guilherme � chocnau - Requer alvará de "Habite-se" - De-
_,------.,...----------------- _

.

! 1. e Ipe ran es ..a fendo, de ..cordo com a informação do sr. Sub-fiscal.
,

,I • EDITAL .

I
Ganhe 12$000 diariosjther Janssen - 17. FrederICO 1.384 -. Carlos !:iardt - Reque.r alvará de "Habite·se" - Deferido,de

. ELIXIR DE NOGUIIHA
. Hasse - 18, Robp.rto Fun.ke acordo com a mformaçao do sr. Sub-fiscal.

f .f Em sua propria casa, nas ho I Jl1niO!:,- 19. José Maifezzolli ,133;; - AI�ed') Klug - Requer alv�r_á dt. "J:labite-se" -. Intime-se o

d 'Xlmposto de Bebidas e II =i;:::op:::::eri�e!·��)'= rás vagas, na mais rendosa, ori. (_ 20 Jacob Buch e 21. fre. propnetano a �ssmar'um termo, responsabdlsando·se a construir uma fossa
l> "

I t'" d ··d
I • dentro de 60 dias, sob pena de multa.

'" Fumo .lmpurezas do saniUtI g;lna e a! Istlca In ustna

omes.!
derico Neumaon. .K. todos OB. 1.336 -� Ricêrdo Klitzke - Requer um alvará de :'Habite-se" - Defe-

FERIDAS hca. facll para ambos os sexos. quaes e a cada um de per rIdo, de acordo com a informação do sr. sub·fiscal.
De ordem"'do sr. Coletor, fa- ESPINHAS Informa se gratis. Desejando se, pi 08 convida a comparecer. 1.340 - �al�er �roc�now - Requer o �Ivará de "Habite-s�" - lnti-

ço publico que no corrente mez ULCERAS amostras e catalogos iItm.trados na 8ala das audiencias deste
hme·se o propnet�llo a assmar um termo? obrigando-se fi constrUIr uma fos-

d JULHO d b Ih . .
5a dentro de 60 dla�, sob pena de ser multado..

e , arrecada·sé nesta ECZEMAS o tra a o a executar, remet�a JUIZO,. no For.um, no dIll e ho- _ Jar�guá, 27 de julho de 1938.
repartiçâo, O imposto acima, MANCHAS DA PEllE 3$ mesmo em sellos, a F. Man· ra aCIma deSIgnados, sob pe· R.ENATO SANS, Secretario Municipal.
��ferente ao 2. semestre .do cor- DARTHROS nelli· Rua 15 de Novembro, I na de multa de 100$000 de a-

rente ano. FLORES BRANCAS 312· Caixa Postal, 2436· S.Paulo. cordo com () artigo 38 do de·
'.�O referido imposto' poder� RHEUMATISMO Otima oportuniáade creto aci�a citado. "Faz �a-
ser pago tambem no mez de SCROPHULAS ber malS que na referIda

Agosto com a multa de 200/°, SYPHILlTICAS Por 200$000 -vende-se u.ma sessão ha de' ser julgado o

,findo O qual será extrída a com. ",) e fin�lmente em toda. potranca, com 6 mezes de Ida' réo Eucario de Almeida e�ou

petente certidão de dívida "'al'a
'

as ai!ecçöes cuja or60 de, filha _do inviclo Lutador com troB cujos processos se pre-t' gern seja a

a copr�nçã executiva. �lalUa rey:strada egua meIO sangue. pararem em tempo.
Coletoria Estadosl de Jaraguã, _.:"_f �h!e�e�!:�� li_:_' pe���i;o tr:�r cG:i�al�t P��:t� Lh�cy�r:nt�U�ec�:!o�� r;�n�:i

2 de Julho de 1938·
CR.íHiUt gEPURAWlij nu SMW@:; muinicipio. passai" o presente edital, que

O Escrivão: Heleedoro Borges serã afjxadc ãs. portas do
Forum e publicado pela im
prensa. Dado e passodo nef
ta cidade de Jaraguá, aos

vinte e cinco dias d'o mez de
julho do ano de mil nove
centos e trinta e oito.· Eu,'
Ney Franco, escrivão o sub
8crevi. (Assinado) Arno Pedro
Hoeschl - Juiz de dir�ito da

'Pharm"ac'la de Planta-o ,comarca. E.stá conforme o

original, du que dou fé.
Jart\guá, 25de Junho de 1938.

O escrivão:
{NEY ;FRANCO.

S:079$2óO

8:079$260
o E À 56$200

!:j:135$460
.!� 'I

;,. -T. I

,-Em todas'as boas Farmáciàs

IE' um produto lios LABORATÓRIOS «MINANCORA�
Joinvile. - S. Catarina.

..................'B.........._I....�

.'

C:i17II,1 �llifil"
e Ferr017laria

I FEBRES
\

(Sezões, Malária, Impdludismos, Maleitas,.
Tre(nedeira)

-}i
.. Possúe uma das maiores
fabricas de roupas feitas, €

sob medida, qualquer traje
da moda.

'
.

Capas de borracha, gabar'
dines, colegiaes, sobretudos,
ternos,[ fardamentos, bonés?

Casemiras, brins. Hoho a

viamentos de todos os gos

I
tos, etc.

I
Q

.

r

PAara todas as b?lças.
.: '_.c

VER PAR� CRER:

1IJ»_B)B)B�XC...(CX«aMCfII
- .. ': .__� '.� r- �

i.

"

.

� '--r", '�.. -, "I':�

�--�d-e-N�er-o�!-·�-�v-.:--·"o--g-ra-n.d-e�A-p·p-e.J-lo-.,,�I--�------·�--I-·n·--n�l-l�l-a-"-·--·�--n-n���·--�,�--I·-·-,_--"-----I BREVE
\;;.d �I ,-,,,, li w '

,,0 Dirigivel." "Historia da
_--

de
CYRILLO SCHIOCHET
(O Triunfador da Moda)

A

/ S)©J�lnl@l �

(Ú) M��im© r�CC[fJr$)@
-x..:._

Praça Het'cilio Luz N. 15
MAFRA

Curallil�se rapidamente com

"

"CAPSULAS ANTISEZONICAS
MINANCORA'·'·

Estará de plantão amanhã a

phiumaci" cAurorà», rua Coronel
E. Jourdan.

Só na Typograohia «Avenida» de
LeopoldO Reiner, á Av. Indep.

r� WOhlschmec�end .und angeneilm�
zu nehernen in der Rekonvaleszeni
::;;;:1;;i:;;; ;;;;:;;::: ::;_;;.:;;; ::;;1 -_" _ :�:;;; :.;_:;f�;;;;;; ;;;�;:;;;;;; :1:

... ·

:::m;iUÜUl1lhU'uH!!u"'uU 1IIlflHII1 I�. lU IIHlt1ltlWIHilIH Itl II" I::
-_ v UUlJLIl :0_,. _. _IlUUlLIJJJJUUULlUUU llUU'"

.!�: HOMMELS··HnEMaJOG�N./�Impressos ?

AMANHÃ Domingo, dia 31 L'de Julho, ás 3,30 da tarde e 8,30 horas da noite!!! Domingo � AMANHÃ:
·1°. Um lindo. natural nacional _.. 2°. Os Tres Patetas em dRAIA 'MlyÓA» - 3°. Beniamino Gigli e Käthe von Nagy

·Ili. I
Maria)) é a

,.
, . -

A vóz de Oigli de Käthe, l?jgnificam :, lagrimas e· soluços vindo$� dó fundo dos coraçÕes.l

).:

L\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CU f"{R t iO 00 POV® [araguä do Sul, 30 de Julho de 1938

�:;. �:%�l��

COLE'610 DIOCESANO DE LAGES (GINÁSIO )
.

OFICIALISADO

Dirigido pelos Pa;
dres Franciscanos.

C- -. Edttal N. ·f07 VENDE SElVI HORACIO LAZZARIS e ANA DO I
-

O NASCIMENTO,Artur Müller, Escrivão e -

Ele, solteiro, lavrador, com vinte e Vende se em perfeito esta-
ficial do Registro Civil do seis annos de idade, brasileiro, natural do de conservação um suto-
1. distrito da Comarca de [ara- de Itajahy, domiciliado e residente. nl movei, marca "Cbevrolet" 4
guá, Estado de Santa Catarina, �istrito em Ret�rcida, se�do filh� legi· cylíndros, e 2 maquinas de
Brasil. .tímo de de josê Lazzán,s, falecido, e

costura movidas á pé tam-de Rosa Lazzans, domestica natura! de ,'.

ft8Z, saber'b,qude comdpareceratm el'!1 Luiz Alves residente nesle dístrito em bem em perteíto estado,
car ono eXI In o os ocumen os eXI' R 'd' O

.

,t dn d II!

gidos pela Lei afim de se habilitarem etorci a.
..

8 .It eress� _8 pO erGo

para casar-se: Ela, solteira, domestlc�, �omdezano' obter Iuíormações na redseão.
ve anos de Idade, brasileira, natural des te " lhaEDITAL No. 806 deste distrito, domeciliada e residente iii ca ro .

ALfREDO BRUCH e fLORIDA neste distrito em Retorcida, sendo íi-
M, HASS. Iha legitima de João Luiz do Nasci-
ELE, solteiro, lavrador, com vinte e mento, natural de Gaspar, lavradores,

tres anos de idade, brasileiro, natural residentes neste distrito em Retorcida.
deste distrito, domiciliado e residente Jaraguá, 27-7-938.
neste distrito a estrada Rio do Serro,

.

sendo filho legitimo deRicardo Bruch,
natural de Blumenau e de Paula Lau
be Bruch, natural de Blumenau, lavra
dores, residentes neste distrito em

Rio do Serro.
ELA, solteira, domestica, com de

zoito anos de idade, brasileira, natu
ral deste distrito, domiciliado e resi
dente neste distrito á estrada Rio do
Serro, sendo filha legitima de Germa
no Hass, naturâl de Blumenau e de
Berta SeIl Hass, natural de Blumenau,
lavradores, residentes neste distrito a

estrada Rio do Serro.

Re.lsfro

Ele solteiro, lavrador, com vinte'- e
quatro anos de idade, brasileiro, natu
ral desie distrito, domiciliado e resi
dente neste distrito em Itapocusínho,
sendo filho legitimo de Bortolo Pres
tini, nataral da Italia, falecido e de Do
rnenica Buccio Prestini, domestica, na
tural da Itália, residente em Itapocu
sinho.
Ela, solteira, domeslica, com vinte e

um anos de idade, brasileir.!, natural

Internato, se
mí - internato,
externato.

Curso pri
mário e secun
dário.
Adaptado a

todas as exí
genelas da bio
giene e da mo

ral, situado no

clima saluber
rimo da região
serrana, garan
te tudo quanto
se pode dese
jar no tocante
á instrução e

educação da
juventude.

Tratar com o directo!' P. Pr. Appolonio O. F. M. -_ L.4QeS -- S. Cathar/na

I'

_ENXAQUECAS

As Il<el1holl'a,!I são victimaa eAl d.e..

k'l:'lMillJ:aldall épocas de enxaquecas,
aba·ilnil!lt1Ito e nICI'/t'algia§. A Ca

fí.:.l3p\·r�na faz, nesres casos, verda
deiros milagres, alliviando as

dl.a'e§ e reanimando o

doente em. poucos mi
im [(',.1. POt' isso as' se

IIl\ho:ras devem. ter Cafias

p�ri.Wl semp'l:e á mio.
ElIl CtU'IJe/� <It" ..l
Estoios ae 20 t:

Caixas de 50 t,,:'oIl:pr;�;";./j$

Cuidado! Comece, hoje mesmo, �_fG"·:iit:"l·'
se com o Tónico Bsver Fortiíi.ca. o organ'-s
mo, enriquecendo o sangue.

!l.�. ,�
�

c.�=,__==,;=;;;o;;;;;;;;;;;;õiõiõIiõiõ===;;;;;;;;;;;;;====j

I Curado de uma forte· bronchite com 2 vidros1===
��lagrO��mo r_O!d���oaLu�,�_�Co Polotense Dia

�

Saudações
Tenho a grande satisfacção em levar ao vosso conhecimento o maravi

lhoso resultado, obtido somente com 2 vidros do excellente preparado PEI·

4TORAL DE ANGICO PELOTENSE.
Achando-me com uma forte bronchite que muito me incommodava e,

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

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

dicamentos sem obter resultados
I Achando-me hoje forte e disposto, julgo de minha parte apresentar-vos

d''o;;
meus, agradecimentos e ao n.esmo tempo autorizar-vos á fazer d'esta o uso

eque julgardes. conviniente. Com estima e apreço, agradecido.
. Rodolpho G.. Cortese

I (Firma reconhecida)
i Snnt.r Maria - Rio Grande do Sul.

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

das vias respiratórias, pedi. o verdadeiro PEITORAL DE ANGICO PELO·
TENSE, preprarado por Eduardo C. Sequeira - Pelotas.

Confirmo este attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araujo Agosto
(Firma reconhecida) "

I Licença No. 511 de 26 de Março de 1906.

II Deposito' geral: Peitoral de Angico Pelotense • Pelotas - Im G. do Sul. doVende-se em toda a parte. U
I--
I J

V dum lote de terra na Estrada Itapocu com

1 en e-se 68 morgos, sendo 'lido mato virgem.
: 'I'smbem VHH!B soe 2 chão" de casa no centro da cidade de
1 Jaraguä, ponto magnifico, margeando Q .río Itapocu. .

i Para tl'attlr com o j)roprietario: José M. Müller.
I

-

I����������������EI'I Dr, Placido 'Olympio ds Oliveira 11-
rIH ADVOGADO III

II Advoga nesta e na Comarca de [oinville., III�
I Residencia : Rua Ott� R. Böhm - JOINVILLE I A CASA iii
��fIIIIUIif§1Ii1l§jIiJ�IIíli]i1Ii1[fJIIIIJI.llIlli1l.iíllll§lliJ� MaV & F ischer

de Blumenan, domiciliada e residente'
neste distrito em Itapocusinho, sendo
filha legitima de Angelo Demarchi,
natural de Rio Cedro, e de jacomina
feltrin, natural de Rio Cedro, lavrado
res, residentes neste distrito em Ita

pocusinho.
Jaraguá, :!7-7-938.

E para que chegue ao conhecimen
to de todos passei o presente edital
que será publicado pela imprensa e.

em cartorio onde será afixado durante
15 dias
Si alguem saber de impedimentos

acuseos para fins legaes
r. � Artur Mueller
Escrivâo Distrital e Ofícíal do registro

Civil

Edit8l N. 808

DANIEL PRESTINI e PAuLlNA
DEMARCHI.

,.

I

1938

I.
Dr .. Godoíredo Guilherme Lutz Luce �

MEDICO
-

IOcnsu tes das 8 ás 12 e das 2 As 6 horas.
--I Clínica geral' cirurgia e partos Casa de ESPECIALIDADES AL,IMENTICIAS �

��'���(E�������'�'���PIé['ffi)1 Atteude chamadas a qualquer hera Phone n, 53 -.@l!\ :�-: iír<� :OS' �� �r \i�EE i .

'I'eíephone N. 4�
...

.

: ii1»»>�.)_«(C«.:«««C_.BJ).1Ii
G�naslo Parthenôn Paranáense !B I Ruft Presidente Dr. EpitaclO Pessoa B/n.

(Sob inspeção federal permanente) �: Trat&llwnto 2ilntil.'abico pela vaccina e o soro antirabico
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calde.rari � do Inetituto PinheIros em São Pji'ulo, que permUte a08 feri

RUA COM, ARAUJO N. 176. fÓNE 1-1-9-2 � dos por anÍmaE:S com rai'va. ficar no município.
Estão em pleno funciona.mento áS aulas � �iiiiiiiii'iiiiiióiõ;;;;;;;;;;;;--==�==X--- oóiiiiõ__ iiiiiiiii'_;;;;;;;;;;;;-

de admissão á la. "'série dp curso Fundamental. p� I
dr'

.

fNos fifzes de Drzcmbro e J::.n: iro êb aulas deste if�,' Para to os os usos cu marlos pre Iram
curso são GRATUITAS. .m.i S A L A O AMantem os Cursos: Pré-gin$i.siai, Ginasial �� I
(fundamental) e o rie Madureza �

Junto ao Ginásio funCionam a Fa({�tl,dade de �Comércio 8 a Escola R�mington Oficial da Pa·

Iraná, com Internat:> e Semi-Internato, ti. !
-, . Curityba - Paraná I
�_B):B»�)D)�»:�;})»»)B))� I

"

�:

OFfERECE .•OS MELHORES

'Chapéus, - Grava'ias
Camisas trlcoline e seda,

•

o melhor ól.eo nadonal

i-�DR:-iüiiDÊ-SouZi�;�m
I ADVOGADO III

laI
Esc�jptorio - 1\ venida da Independenda 1=

;1 Residenci3 - Hotel B«Jker. III
I" Attende diariamente das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas. �
� SprechShinden täolich von 10 bis 12 und vim 14 bis 11 Uhr. ii
Iii .

MAN' SPRICHT DEUTSCH.. 111
"'====�==========",,=-=�ãiiiiiiIi'___ ;di

POMADA MINÄNCORA,
E' a. pomada ideal!

Cura TODAS AS
FERIDAS, tanto 'bu
manas como je ani,
mais.
NUNCA EXISTIU

IGUAL!! !
A farmácia Cruz,

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

Dna. Carolina Palhares, de tToinvile, curou, com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
. Têm bav;d') centen8ó de curas semelhantes! ! !
Adotada em muitns bospitaes, casas de saude

e clínicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira "POMADA

MINANCORA" nunca existiu a näo ser em suas lati·
nbas originais com o emblem!'! simbólico Rcima. Re
cusem im!tações 1 Exijam ti verda.deira. �HNANCORA

em sua latiuha original!
REPAR�M BEM AO COMPRAR!

E' um oroduto dol'1 Laboratórios "MINANCORA'
-

d, JOINVILE,
-',...;.""

�,
*�'1 _.s .�:,.c,<
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· o preço da' t:arne verde . O Redacção: Rua D. Pedro II. O
Na Capital parananse, as Propriamente a opinião po- O Offic . Rua Pres E. Pessoa O

�ut]orida�es, deante das lustas pular ainda nã? se dmanifes. �c:::lIIOl��C7.ot�C::XICll�a Jaraguá Sabbado, 30 de Julho de 1938 S. Catharina
recamzçoes da popu�ça� � tou. A revol�e mu a, �"- ����.���������������_.���������_.�������••�����������
cabam de pôr cobro á sanha vincente; e nós, fazemos écho,
dos magareíes e retalhistas lançando destas columnas o

da carne verde, os quaes protesto.
quizeram elevar o preço do -----------

kilogramma até 2$800. Nada Ameixasjustificava a alta tremenda,
senão a ganancia pantagruéli- Compra-se qualquer quan-

tidade de ameixas.
ca dos exploradores do "trust", Paga S6 bom preço.Não precisamos ir longe I BECKER & HESSE.
ldentico facto se verifica em Rua Brüstlein - [araguá.
nossa cidade, onde o preço ,

alcançado i pela carne verde, 10 ANNUNCIO E A ALMA
ascendeu á 2$500. DO NEGOCIO

•

orrelo o
Um te�e.ramma dos funt:cion81!"'
rios esf. ao Snr. IDtervenfor

ovo
o sentido-dos factos ...

(Cont. da ta. pag) ) forma por que foi realizada
eS88 orientação apresenta la

pobres al�a� anonymes, por i
lhas agoi.'a vísíveís, cumpre-estes br.asls a íora.

, _I nQS oorrfgíl-as em nome da
Festejamos a c�elfada _de 9a propría Iatalídade hístortca

braJ..: 3 de MaIo. Cidadãos
que as . determinou. Assiste

r�nzmzas prete.nderam deslocar
nos sobretudo, a razão da 1para 22 de Abril, o.(graude facto nossa brasílídade, Não serta

que forma com 7 ;�de Set�mbro ertvel, aliás, que persistisse-e 15 de Novembro, a trindade f lhas 8 ÓS taàsymboJica da Nacionalidade.
,

mos nessas a '(� _

Alguns conpeuuíos reterem taa dezenas de ann >8 de e

22 de AbriL v�lução_ N.ão vóle. rebuscar

E�TATUT�� �o j��eDtro Agrl·cola" �aDta �atarIIDa\.\. �[;:i�::�:!�{\:�?, ����:���- ir'1��::��i;;;��11��d:::��
" " dade hístortea. Soube depois que �aSB!iI. 5? ha uma ClfCU

�
que os [ustltícadore s sahíram stancl8.. precisa, aqu(el.l
a campo. Seguraram pela q�le WIl�e chamou li � CIro

gôla di} C8fl8CO um pobre Cilns�an��,a. �8. yida».
_"CAPITULO I. I Art. 9 A Diretoria Central compõe-se de: velho extrangetrc chamadq Procurar r�glr â ver dade,

Nome, sêde e fin!fi da Sociedade a) um Presidente, «Calendarto e tízeram-u'o só pelo sopaísme, - come 08

Att, 1 O «Centro Agricola de Santa Catarina», tera orga- b) um Vice-Presidente, nesumír ti
.

paternidade do phtH)Ze�S quando [legaram o

nisação nos termos das leis nacionais, registrando os seus es-] c) am Tesoureiro, blague. E f!. blague continue. poder dío nto de resus. E o�
tatutos afim de adquerir personalidade jurídica. I d) um Vice-Tesoureiro, Entretanto uma dats ha de factos não devam e não po

Art. 2 Sua séde será em Hansa Humboldt, Municipio de e) um Secretário, BtH' sempre uma data. 'Repre dem sô�. !:H��a??;;., E' ahí

Jaraguá, Estado de Santa Catarina: extendendo-se sua atuação a f) um Vice-Secretârio, senta um pedaço do pessado. Q�e .. esta, p'Jsltn�m�nt�, ao

todo o Estado de Santa Catarina. . g) um Conselho Fiscal 22 de Abril, 13 e 24 dt:' Maio, sIgmfwação que r�fen Selma.
Art, 3 A sociedade constituir-se ha pelos lavradores de Art. 10 O� membros da Diretoria Central serão eleitos, 11 de junho, 25 de juiho,:7 de M- de A.

Santa Catarina e terá por fim:
. por dois anos, numa reunião geral, de entre os representantes Setembro, 10 e 15 ce Nevem

à) Aconselhar os associados em assumptos do ramo. pertencentes a matriz em Hansa Humboldt. Sórnente o Coselho b ii I d tFiscal será constituído pelos Chefes de Grupos Tocais. As va
ro s o as granc es ac as

b) Reforçar a dignidade profissional e representar os as- .y nacíouaes Fest0J'" m "8 cada
gas que se verificarem serão preenchidas. por eleição identica, ti

...":co.,, '" 'Ö '., Uu.

sociados, bem como a ligar central perante as autori-
igualmente pela rEunião geral. uma no reculhimen ti} dn. nos'dades estaduais e federais.

,
Ba &audade, Da amplItude Dr. Normando Ouimarãesc) Elevar cultural e economicamente a situação dos agri- Art. 11 C O M P É T E Á O I R E T O R I A magnifica. do nosso orgulho.cultores catarinensfs. ". .' Gra.ndes nucleos de Ínten

Ari. 4 O Centro Agrícola procura attingir esses fins �) cumpn� e fazer cumpm os presentes est�tutos e ._as 180 dYD.amismo produoí.of, no
com as seguíntes medidas: resol.uçoes tomadas pelas assembleas geraIs e reunIOes Estade e no Pdz, vier.am do

a) pelos congressos anuais, gerais;
, _ .

I
esforQP extraúgBii'o r.:rientallo

b) pela confeção de uma publicação informativa, b) estudar as resoluçoes, ?s �eseJos 7 as. prop�stas a- pela vfintade oaciolll.il. Se a
c) por ccnferenciàs e funçõf.>s cinematograficas cu outros presentadas pelas organrsaçoes regIOnais, deliberando

meios praticas no interior das zonas coloniais, sobre os mesmos;
d) pela colocação favoravel de associados. c) delíberar sobre a func!ação de novas organisações re·

e) por representante de seus associados junto !JS autori gíonais como tambem sobre a admissão de organisa·
dades no que se referir a sua profissão, _

ções já lxistentes,
f) pela angariação de favores publicos dos rl!:spetivos de- PARÁGRAFO UNICO: O Presidente, ou em caso c!o

partamentos do governo fedeml ou estadual. impedimento temporario, o Vice Presidente da Diretoria Central,
g) por consultas juridicas e tecnica!>, gratis, n _ que se re- é o representante legal do <Centro Agricola Santa Catarina� eqt o

ferir a assumtos de colonisação e agricultura êm geral; todos os atos que estabEleCEm relações juridic�s, mas nessa

h) pela angariação e distribuiçáo de literatura tecnica so qualidade, age cor.:'''-;:J;:{;{Uwr das deliberações da _A.ssembléa
bre assumtos agricolas. GeJ'?1 o�'i.'l'a.- Reunião Geral.

CA' P I T U L O
DIRETO�IAS REGIONAIS

Art. 12 Os .Grupos Rigionaiss serão administrados por
um Chefe Local. com os representantes dos respetivos associados.

Art. 13 -A· Diretoria Regional compõe·se :

a) do Chefe Local,
b) do Tesoureiro,
c) do Secretario.

.

Art. 14 A diretoria e eleita, po:- um ano, pela Assemblea
Geral, de entre os repreSEntantes dos respetivos associados do
resp. Grupo Regional.

Art. 15 COMPETE A DIRETORÍA REGIONAL:
a} cumprir e fazer cumprir aB resoluções tomadas

pela Assembléa Geral e as resoluções da reunião dos associa
dos depois de terem sido aprovados pela Diretoria Central.

b) tomar resoluções no interesse da respetiva orga"
nisação regional, contando que se mantenham dentre dos limites
dos estatutos e das deliberações feitas pela Assembléa Geral,
send o as referidas resoluções compulsorias para os associados;

c) tomar resoluções, dentro dos mesmos limites, em

colaboração com os representantes da ;.i.'esp. organisação regio'
nal, apresentando'as a Diretoria Central para o devido estudo,
aprovação e e'Kecução.

Art. 16 Os associadc s que tem função na Diretoria Re·
gional são responsaveis perante Er Diretoria Central do Centro
Agicola Santa Catarina.

CAPITULO VI.
DISPOSiÇÕES CERAIS

Art. 17 Serãe considerados excluidos os socios que por
mais de Se1E! meses ficarem em atrazo conl o pagamento de
suas anuidades. Os associados uma vez excluidos, perderão
odoS" os direitos garantidos, inclusivamente o direito aos bens
do Centro Agrícola Santa Catarina.

Art. 18 Os socios do «Centro Agricola Santa Catarina))
respondem apenas pela sua anuidade.

CAPITULO VII
Dissolução do Centro Agricola

Art. 19 A diss0lução jo Centro Agricola Santa Catarina
poderá ter logar, quando o numero dos associados ficar reduzi 1XJ""ee""'�It9"'IW'�:P__'epl'9'W_�_-.9,"M.I.I""'r1do a menos de 20 (vinte), devendo ser pronunciado quando 1XI��!Ii --� --- ��...
baixar até 10 [dez).

I
'

PARAGRAFO UNICO: Em �aso de dissolução. os Productos "ARREBOL"bens do Centro Agricola serão destinados a fins uteis. O des-'
tino, nesse caso dos bens, será resolvido entre a Diretoria Ge· Acham se expostos e á venda no «Bai €:atha-ral do Centro e o Governo do Estado de Santa Catarina.

.

O Presidente: José dos Santos rinense» os afamados productos da fabrica de geléa
O Tesoureiro: Paulo Pletsch «Arrebol», de Becker Bt Hesse, desta cidade, �omoO Secretario: Stanlslau Krajewski.

sejam: Laranja, Banana, Carambola, Mamoadp,
caixas cylindricas de 500 grms. até 10 kgs., e em

vidros de igual peso. �
No «BAR -CATHARINENSE» de José Albus. !li

1II."."..__m

<Dr, Nereu Ramos - Fpnlls. ras votos vossa saúde pau
Como tuncíouaríos bem com. poderdes eontínuar engrunde
preendenco grande justiça cendo nosso Estado e lazer
emanada vossa que beneficia feliz seu povo.
classe servidores Estado.cuja (Asa.) Dias Barreto, Ameri
honradez e comprovada ab

St J é M tt H 1.

-
. .' co am crS a os e eo·

negação SOlS o prrmei ro li o
' .'

reconhecer, agradecemos re-
doro ..Iol'ges, M�nhoh() Soares,

conhecidos melhora nossosl Augusto Bettschauer, Edgard
vencimentos, fazendo sínce- Plazera, Manoel Oliveira ...

CAPITULO

v

Ed i ta I

DASCAPITULQ�-!i
DOS DIREITOS f;� DEVERES DOS SOCI05

Art. 5 Podérão ser sedos todos os agricultores de bôa
tonduta, o qual com �ua família vive de rendas agricolas; os,
que em parte vívem de rendas ou se dedicam a agricultura, os,
que se dedicam a fruticultura. floricúltura, chacareiros, apiculto
res, criadores em geral, bem como todos os filhos maiores, dos
acima enumerados.

a) Os socios ativos estão sujeitos 11 anuidade, que será
fixada pela Assembléa Geral de cada ano; tendo o direito de:

10.) votarem e serem votados,
20.) serem socios dos grupos locais,
30.) serem eleitos para os congressos anuais e como

.

dê,
legados reconhecidos,

4°.) usufruir as vantagens do artigo 4.
. h) O quadro dos socios passivos é destinado aos agri·
cultores sem l'ecursos. S�rão aceitos por apresentação da dire·
toria dos «Grupos locais» e confirmados por uma ficha especi'
ai, Serão livres de anuidade, terão todos os favores de socios,
exeto os dos Nr!:!. lo. e 3°. do Art, 5.

c) Socio benemerito t. o que por uma ou diversas vezes

prestar relevante serviço ou auxilio a socifdade. Como
hospede tem direito a tomar parte nas reuniões de
Grupos locais e nos congressos gerais.

Art. 6 A eliminação do quadro social tera lugar pelas di·
retorias locais ou pelo «Centro Agrícola)), havendo direito a re
curso da' primeira para a segunda e deste para o Congresso Anual.

A eliminação sómente poderá ser feita por motivos pon
deraveis comprovados per.ante a «Diretoria Local. ou a Central.

Edital
De ordem do sr. Tenente Prefeito

Municipal, recomendo ás repa rtições
diréta ou indirétamente subordinadas
á Prefeitura, bem como á s firmas
comerciais que mantem transações
com a mesma, que desta data em

diante, conforme instruções recebidas
do Depart::.mento d e Administração
Municipal, a s contas e recibos que
lhe forem apresentados, deverão vi r
em duas vias, sendo a primeira
selada com 1$400 reis ($400 de
saude) além do s elo federal convenien·
te, quando s c tratar d e recebido ou

quitação.
RENATO SANS

Secretário Municipal

Páço publico que se acha em meu

cartorio para ser protestada por falta
de pllgamento na data do vencimento,
uma nota promissoria no valor de Rs.
530$000, em que é devedor Heinz
Meyer, e.credor felipe jensen, pelo
que intimo o mencionado devedor
Heinz Meyer, a pagar no prazo de
tres dÍHs a contar desta data, ficando
notificado do respectivo protesto si
dentro do referido prazo não o fizer,
Jaragu?, 28-7·38
Mario '1 avarell da Cunha J1'1ello

.

THbelii:o

úRUPOS LOCAIS OU

I I I
REGIONAIS

Art. 7 Os socios estão sujeitos ..aos cGrupos Locais)) ou

cRegionais' onde forem domiciliados, cujas proporções, em caso
de duvida, serão delimitadas pelo Centro. Dentro desse li.mite

. �l!as poderá existir um s6 grupo. Se forem formados mais
.

grupos, panesa digo, apenas terá valor o que for reconhecido
pelo Centro.

. A anuidade é oobrada trimestralmente, ficando 50/0 em po-
der do.cGrupo Local. e sendo os outros 50/0 remetidos ao Centro.

Cada cGrupo Local)) deve procurar reunir em assembléas
aeus socios, para o fim de receber sugestões, resolver sobre e
Jas e encaminha·las ai) Centro. Os associados não se devem
.cOrresponder' diretamente com o Centro; mas sim com o cGrupo
Local.. As reuniões ou assembléas, controlarão a situação da
caixa com o Centro � para com [1S demais despezas, fazend01um breve.. relato da Situação.

Registro Social

Desde segunda-feira ultima, encon

tra-se entre nós o illustre engenheiro
Dr. Normando Guimarães, que aqui
se encontra em inspecção das pontes
da Linha S. Francisco, da E.f .P.S.e.
O come< tente engenheiro paranaen

se, que tàmb�m fez parte do esquadrão
principal do Club Athletico Paramen
se, varias vezes teve contacto com a

terra catharinense, usufruindo em nos

so Estado, innumeras amizades nos

meios sociaes e el'porHvos, onde é ad
mirado.
CASAMENTO,
Terça-feira da semana passada, teve

lugar o enlace matrimonial do Snr.
Alidio Stulzer, dedicado funcionario da
Auto·Viação Cathadnense, com a gen
til srta. Martha' Blume ,thaI.

CONViTE E MISSA t
Convidam·se os parentes e amigos

do falleddo
Venancio da Silva Porto

para assistirem a missa que em sua

intenção será celebrada no dia 4 de
Agosto proximo, ás 7 horas, na igreja
matriz desta cidade. '

Viuva Elvira Cordeiro Porto.

----------------�

ENFRAQUECEU-SE? iii I
Ainda tem tosse, dôr nas ,

costas & no peito? I
Use o pOderoso tonico

VIBHO CBE080TIDü

Empregado com sue,

CH!O nas aaemiis e

convllescenç6s
10NICO SliBERANC

DOS PUlMÖES

ele, pharru. - eblm.

JOÃO DA SILVA SILVllftA

Loteria do Estado
de Saota Catharina
Resultadö dós premios maiores da

extracção de sexta feira 22 do corrente.
10028 50.000$000, 1257 4.000$000,
12351 2.000$000, 3752 1.000$000,
11784 1.000$000, '1778 500$000.
2782 500$000, 32í9 500$000, 11117
500$000.
O numero 3752 foi vendido na ci

dade de Blumenau, :> numero 27$2
na cidade de }oinvil1e e o numero 2778
na cidade de São francisco. Os demais
numeros sabe-se terem sido adquiridos
por pessoas residentes na cidade do
Rio de janeiro.

CAPITULO Reconheço vérdadeiras as firmas supra de Paulo Pietsch
e de Stanislau Krajewski, José dos Santos, do que dou fé.

Em testo. da verdade.
-

Jaraguá. 21 da Julho de 1938.
MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO.

TabElião.

IV

DA DIRETORIA CENTRAL
Art. 8 A Diretoria Central é o orgão central do cCentro

,Âgricola Saala Catarina e de toda& as organisações filiais.

o Sabão
.'

"Virgem lidad
•

IaEspec e"
de WETZEL & elA. JOINVILLE (Marca registrada)

a a I ma .!""""'''''''""...",...,......."..,.,....,...

-

deve fal ar . e

, S�QÄ� Y�RÇl",....
ESPECIALIDADE
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