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Sob o titulo sclma, o com- edl1Hih!e!ß.t. dass8s
mentarista do "O Jornal" do mJí�"é-iH.��co",erem
Rio, desenvolveu um thema mals ucar,-vm'ilUras!llegu.
opportune, interessante e de �es rf fi�a�o as

vital importancia para um es SIm
. uÕlm'jltaree

tudo bem serio, por parte dos prec --:�Wi;;mimen·
poderes oubltcos do paíz, tar, as eatatístíoas dos ínstí-
Inicia o articulista, tocalí tutos do género do que é di

zando uma entrevista de um rígido pelo dr. Miguel Pícan
medico do Instituto de A· ço Filho não apresentarão
posentadorias e Pensões dos mats 08 algarismos alarma'!
Commerciarios, em a qual foi tes relativos á tuberculose,
declarado pelo facultativo que que esse clinico acaba de
a tuberculose é o principal denunciar 90 publico. PARA PLORIAN P

,

factor �a invalidez entre os A campanha em favor da, O aus, ONDE FOI TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, ViAJOU,:ANTE-HONTEM
membros daquella organíza. racíouallzeção da alímeuta- O SR. TENENTE LEONIDAS C. HEl{BSTER, lLLUSTRE PREFEITO MUNICIPAL
çäo da claese. ção do povo brasileiro é das I

E continua, dizen.do: maís oportunas e uteís que Cbr-oruco da I Ba IIada Ba rba ra«Não se trata de Intorma- se tazem no momento, sendo
.

ção tundada em impressões, de esperar que os poderes Semana
.r. mas na realídade das estaUs· publicos lhe dêm o amparo _

tíess, cuidadosamente prepa- de que necessita para produ Com uma chuvinha trespas:
radas para atreito da eposen- zir todos os seus resultado! sante, nervosa e abertas de sol
tadoríe dos commerciarios. fecundos. muito branco, começou a sema-

Treze annos fazes hoje !... - e eu me recordo o que éras•. ,

Assim, não resta a menor

p
na. Nestes dias de céo cinzento, Botão de carne tenra de cereja

duvida de que a maioria dos

BrID a' fi BfiCI1.a ameaçador, sem luz, quasi, - Abrindo, no esplendor do viço, primaveras...
empregados do commercio têm se a impressão de que o - Havia no teu riso um «quer que seja»
que se aposentam por invali circulo do horizonte approxí- Tão singular, � que eu penso que tu éras
dez cae •Tictima da peste mou se mais de n6s ' .

, A vi-
branca. são parece limitada, A gente

Um anjinho, no céo da minha egreja,
Como muito bem accentou de Exrangeiros sente vontade de falar sobre Tive então um desejo, -- ah! se o puderas

o Dr. Plcaoço, tuberculose é cousas exquisites, com alguem Ad
'

h SI' b d
synon,imo de �ßlt8 -de nutri. no B ra5 l-I que não anparece ... E pensá-

vm ar? im! traser-te o so n uma an eja l. ..

ção. E 8 terrível molestía dasl se até nos ladrões que andaram E ao galante condão dos teus olhos, espheras
,

classes pobres, qfte não pos- RIO, - Estão proseguindo, I i)or ahi experimentando fecha' Rolar, .• - no afan do verme que rasteja,
suem meios para, alimentar- diariamente, em uma das salas .duras, '!l'lí'IJiando prateleiras de Para te vêr feliz, ir conquistar Cytheras,
se de accordo com I1S aeces-] do Palaclo Monröe, os trabalhos ,bot���ms, saltan.do l}lUfOS, sem Dizendo! - ca minha gloria a tu' alma que eleja.>sídades organicas do homem" da Comissão de Permanencia de Ten . Leonidas C. Herbster"O mimmo respeito a paz dos

_

Tuea-se assim num dos, Estranjeiros. :gallin�iros .. : Ladrões sem E eu viverei, de novo, do que esperas .. ,

maís urgentes problemas do' Picou definitivamente assenta- educação. E dizem que. chega Recomeçando a -Intermína peleja» ,

Brasil, que tem sido objecto do que não seriam creadas sub- 'Av IaacäO .fo.m ao despl�n.te de, n.Olte alt�, De refazer um mundo de chimeras.de lrequentes commentarios comissões nos Estados, de mo- 'fnorenta, exhibirem Pyjamas II'
nesta columns. do que todo e qualquer reque stadas . . . JOÃO CRESPO.
O brasileiro atímentaee rimento ou consulta terá que

M -I- 1 c-Vestio urna camisa listada
mal mesmo quando tem ser encaminhada diretamente á I I ta r I E sabío por ahi ...»' Tecidmeios materiaes pafa aâqut- mesma, por via postal, .

!

lA' POl. ida, porêm, andou- lhes no eCI OS Iri_� a!imentoe. e,adios e em O EDlTAL DA COMISSÃO
-

encalço. O delegado Bonin per- Cathar!quantIdade sutííetente. Faltam- A comissão concluiu a redação ' . _ . '.deu algumas horas de somno arlnenses
Ilhe, porem, em �eg��, 08 �o� do edital que deverä ser publi- A ESCOl8 de 3Viçao mIlitar; e estabeleceu o cêrco. Pela lastiça. A Corte de

Dheclment�8 8Clentlflcoa, In� cado no cOiario Ofticial� t"nos cuja �éde é DO Rio. de Ja ,. O gaJlos agora podem cantar A nossa exportaçlo sugo Apelação confirmou a se •

d!sp�n.8avels para uma e8� Estados. neiro, entre outrof; fme d�s-. livres de importunos. . .

menta sonsivelmente de an·
t d d J' d Di

.n

colha. razoavel dos produetos Por ele são convidados os es
tina-se a formar sergento8 Outro tanto não o póde mais' no .para. anno. Café" arroz, ença o r. UIZ. � ,re1to ..

nutritiVOS, que devem com- tranjtiros, irregularmente no pais, para a. arm j Je aviaoA? O fazer, lá nas caatingas do nor- feiJãO, produtos lactlcinlo8, da Comarca de Jomvllle, ma!!_
por a 8ua mesa diarw.. no prazo improrogavel de 120 <!urso de Sa�'gent{l AVIador deste, o velho Virgolíno Ferieira. h,erva matte, ml1detra8 e va'l dando a Empr�sul pagar 20·
Somente agora, alguns es· dia5, contados da data de sua co?-gt� de drJl.s perJodGS,· o Um tenrnte da polida alagõa· fiOS producto& do norte do, autor Artur M,dler os dam_

tudiosos estilo �az.endo uma publicat;ão, a requerer autoriza. pnmelro de CInco meses e o na, com alguns comrnandados, pafz, mf.!'ntê� a pauta, quer nos que lhe causou Pelo
campanha putrwtwd neBs� ção para permanecei no pais, segundo de nove. Os aluno8' pôz cêrco á fazenda dos Angi- para o InterIOr, quer para o •

t 'I I d .,
'

çã8�ntido, procurando v�garl� Para esse fim, segundo os apr(lva�Qs nestB -curso eerl10 coso Me�rugada. Surpreza. Tiro exterior.. cor e I ega a I ummad o,

z,ar nas escolas. por melO de termos du edital, deverão apre- promovH.los a 2� Oll 3� sal'''!] t-eio. E o hGmem lendario de A quahdade e a obtençl1o ,- Por. s,ent�nça o clr.
lI.nos e folhetos! ,as regras sentar: gent'?s e l'e_ceberãD um dos mil e uma façanhas, cahio para de marcedos e �reços com J IJ�Z de DireIto da Comarca
que devem ·presIdl limeo, 1.) Requerimento, e.m papel 8�gUl:lt�S dJPlomas,. pHoto· a· sempre, ao lado de sua Maria pensadores, estImulando a fOJ ccndemnado Artur Hei
tação nas val'ias phase;3 da almasso de formato asual (22x33) Vladel, lot':;.grnr'J aVIador, me-.- fßonita+- Até faz lembrar ..g. roo produçl1o determinam uma drich autor de ferim tvIda, .' datado � assinado pelo proprio tralha�or aviador, . me�anicú mance do Sr. Afranio 'Peixoto'l sltüaQ"ão de !Ol�ã. para a ))a· --'Ue �usar�m a mort

eR OS

Os poderes pubhc�s devem sobre uma estampilha federal. de aVlaçl1o, me�8mco (le 8� lO luar branco do sertão brasi lança comm"rclal do Estad�, q
d 1 d.

e do
interessar se eSl)ec�almente de dois mil réis e um selo de mamanta d� aViação. eletn, leim cahindo sobre a taipa; um não só para dentro do palZ ex- e ega o de HanSa, snr,

p�r esse a�sumpto. VIsto q�e educação e saude de duzentos' ctata de aVIação. Os portado· violão plangente. catuJleano, e o como para o !?xterior. dosé Hruschka, a quatro an·
a�elle se vmcula ,Q proprlO réi:s, por meia folha escrita de re� d� um 9ua1quer dos trar; silencio quebrado, de subito, �Iaro que nem tQd?B ..v8· nos de prisão.
d�stino da raça, Lembre�o. ambos os lados, com a firma prlDl:elros d,lp1QW8S _.

são �e. pelo imprevisto de um estam- artIgos offereeem, de IlUClO, - No dia vinte ".

nos d� que a8 nossas praias reconhecida PQr tabelião� decla- noml��dos n1!.Vf:g8utes-avla' pido, OreuStl�OltaladOdocaomcPonencu8arrde(lnrc, I'aPoer do corrente terá lug,a: OCIJ���e',se�toes est�o povoados d.e rando: nome por extenso, ida. dores,?B qUt� pOBStl.em um Lampeão, dizem os jornaes, ...

mIlho6B de seres mal nu�rl de, estado civil, profissão, na.
dos tres �1.1mDs �iplÍJmas, não e&capcu desta vez. A sua 8a praças já expforaäs8 dit- gamento de, Euç,�nQ dé Al·

d()s e atacados por endemIas cionalidade. residencia, (rua. cida- são �eno�!nados.
. t€OnlC08 cabeça; a premio de algumas ricult�m não pouco a acção meid� ex-sargento da Força·

que .väo depa.uperando 08 de e Estado, data de entrada no Il� aVIação, AOS sargentos 8- dezenas de' contos. viaja dentro dos lßteressa�o8, Pubhca, que matou a Ricar""
argemsmos e preparan�o,

I te:ritorio nacional, porto ou fron. �ladores e facult,li�O. � acc�s: de �ma lata de .kerozene, do Entre os artIgos que .aI!re· do Oruenwaldt ," •

dessa forma, li ruma do palz, I telra de entrada, categoria em
80 ao quadro de \)fICla!8caVla, sertao para a capItal do Estado sentaram em 1937 .coerlClen-

O �roblema depende em
I que foi classificado, segundo o do!�s, dE.sde q1le a U!80 se e dáhi para a cJpital. do Paiz. tes apreciaveis, destacamos

grandl. parte da �co�omla do I decreto n. 24253 de 16 de maio ablhtem. Atenden,do ao des j Acompanham n'a maIs dez ca- hoje - tecidos.

po.vo, mas .como Já dissemos,
-

de 1,934 Hmigra�tt' agl'Ícultor, taque. especIal de. que gosa' baças de bandoleiros, inclusive ,Possuindo algumas fabricas
a' IgnoraUCltl é tambem um jornaleiro fi.lral, imigrante não no gel�) do ExerCito 8. arma! a de Maria Bonita. Esta virá de tecidos, Santa Catb.arina

dos, elementos p!eponderan, agricultor, estranjeiro não imi d? o.Arv..J;c;äo e a.s vantagen,s II certamente n� mes�a lata com alcançou no ultimo anno um

tes n� dolorosa SItuação em grante, estranjeiro em transito, quv uILrece,. regular tem 81: a do seu heroe! Sim; porque movimento animlidor que
que nos tlocontramos. turista. artista, domestico, repre.

do fi efluencJa ao curso de \ ao menos para ella. Lampeão convêm divulgar para co-

Acredita -se que � est�b�le. r sen tante 1e firmas comerciais, s�rgento:vtador. Serão toda· foi um her6e! .o homem que nhecÍmento de todos os ca·

c!mento du sa)arlO mmmlO tecnico contratado, ele.) VIa .;mahlCulados, todos os a encantou para sempre; o ho' tarlnenses e curar de vez

Vital, poderá resolver. pelo Quando se tratar de - analfa, car;(JIdatos que �rßencherem mem que durante annos e an' a miopiR dos que, lá fóra,
menos uma parte do proble beto, a petição deverá ser assi, as cO,adlções eXlgi�a�, :visto, nos zombou de tudo e de tú· nl10 querem admittir a emei.

ma, proporcIOnando aos ha- nada a rogo, com duas feste' ser amde. bem defICIente o dos, expondo se, combatendo, p.Dcia do nossen trabaJho.

b!tantes do "hint�rlan�" e das,' munha5, sendo reconhecidas as
numero de .sliTgentoB aviado· assaltando, depredando; distri O D�partamento de Esta

CIdades recursos ma.18 am firmas. res. ora exu;tentes na arma. buindo com quem bem enten. tistica. e Publicidade· acaba

p.los para a acquisição de
, �-I 2.) Tres fotografias de frente, O Ministerio da. Guerra, for deu o producto 1e seus saques de dar a lume dados eXile,

hmentos co� o valor nutrlh I sobre fundo preto, medindo tres
I nec� p1l8se para {} exame de e fazendo justiça a seu modo; tissimos sobre a expor taçl10

vo necessarlO a manutenção I (3) centimetros de largura por adml�8ão e 08 alun�s tê� o hcmem que - segundo se de espeeie tecidos - em 1931.
da vida. I quatro (4) centimetros de altura. venCImentos e BubslstenCla diz - tomou·se bandido pela que publtcamos lloutro local.
_______:__----� , 3,) Uma individual datilosco completa durante o curso. força das circumstancias - ao Silo dados que bem podem

,

I pica, fornecida pelo servi�o po Sargentos av_la�ljre8. Tod�8 menos para essa mulher - que servir de indice do nosso

Festa em Hansa 11 lieial de ide�tificaQão. federal ou os moço� braSlleIro�) soltel' tudo abandonou p:ua acompa varin e desdobrado trabalho
estadual. ros ou VlUVOS Bem fIlhos, qu� Ihal o - não era, não f{)i um industrial.

�.) Passaporte e quaesquer �enham de 17 8. 24 anos <l;e bandido vulgar, -------.-----�

"
'outros documentos pessoaes,

Idade e, que que�ram seguu Isto se, de facto, o mario é Loteria do Estado ESPORTESAmanhã, dIa 7, �erá Ioga.r comprobatorios de sua naciona. a carreira de av�açl1o no E- Virgolino Ferreira, Si este já
'

em Hansa, conf{lrme gentIl lidade idade estado civ iI id xercito, onde apoz 14 mezes não morreu ha muito tempo de Santa Catharina Que selecionaáo!communi<!açãoque recebemos neidade e pr�fissãO ,o-de curs'J na Escola de Av:ia, Se o de agora não é o Lampeã� R It d d l t
.

d f t ddo rE-lvm<? sr. Pe. Romano Mer· 5.) Prova de 'o�upação licita çã�, percebem 930$000 men-. numero 4 ou 5, caso que resta 'trahid� dia04 de °A���to� s a o ex·

Segundo as divulgações ultf-
tens,

..
estu:nado vlgario daqueI· (por conta ou como enpregado) saiS, como 3�S. sargentos. esclarecer. 10. Premio 4737 50:000$000 mas da imprensa do Rio, deda-la pa..ochI6, a bençl10 do novo ou posse de bens imov' 'ESCOLA MILITAR OU ESCO· M

' . .

F
. 120. "8412 4:000$000 rou o Sllr. Moraes, do Vasco

.. cruz9iro, em frente da igreja Brasil.
eIS no LA NAVAL «Curso de oficiais' as !Ol a. Vlr�oIlIto erreHa 30. "11169 2:000$000 d G �

.

matl'lz. Edade' _ de 16 a 22 anos que o cPans SOIr.lo acaba, de 40. "3023 1:000$000
a ama, es ar 0. gremlo �« ...

Será iniciada esta cerimo.
6.) Atestado d� boa co�duta, De oi� de admitido o alu: chamar o invulneravel! Nós, me· 50. "6225 1:000$000 cruz de malt:! vIV2mente 10'"

i
• -

1 11
passado por dOIS comercIantes p

nos comprehensiveis talvez pre· 6.0 "10942 500$000 teressado em contractar Anche-
n 8 expressiva pe o· .serm o legalmente estabelecil10s de

no percebe 100$000 no 12. a
f' b t h' 'h Todos os bilhetes terminados em : 010 e mais tres jogadoresdo .Revßlo. Pe. Chrlstovam reconhecida idoneidade do � I no com 8ubsistencia campie, eflmdos a�a fair o ombem'd?d a� 37-12-69-23 e 25 coube o premio tchecos, figuras de relevo na ".

FIscher D. Reitor do Semina. d 'd'
oca til ficando interno na Escola man 0'0 slmp esmenle an I o. de 25$000. C d M d

rio. A éerimonia serà patro ,ed sua l�e�II enCla ou folha cor· A 'dural'!l'Io ao curso de ofl: esquecidos dos imperötivos que Para a p�oxíma 5&. feira dia 11 de opa o un o'

, .,
fi a po ICla .

.
yQ

o I t t II f 'I Agosto malS 50 contos Incluindo alguns «azes' bra�
clnada pelos segumtes festel- O d � Clals propriamentG dUo é evaram a an, o, que e e OI '1

.

I'1')s. ,

s oc�mento� e atestados d 3 apenas um cmstrumento do I SI elros e uruguayos, pretende
.

Ó ... Juntos serao apresentados em
e anos. dr,' d. . .

o Vasco da Gama realisar per-Snr. svaldo Sá e Snra, �r. original e selados com '. AQS candidat6S á Escola �s mo ,:em um m(l<? esper Que o Invento mIraculoso de to de 20 jogos internacionaes
Osva.ldo Duarte e snra. sr. lha federal á razão deestampl'l Militar ou a naval exige.se SIV1?·. apouc�do, corroIdo pela Marconi faz a delicia de nossa em todo o continente. extenden.
José .Pasqualini o sora. réis e um delo· de edu��ã:� curso ginasial completo e po Itlc��m. L -, E t'

curiosidade dando nos, de su'p· do a excurção até o, Mexico e E.
S'\J� a nova Cruz, pendão saude de duzentos réis bôa saude.

. I
.- a aram ampeao. s li

preza, (j fracasso do Sr. Chamo E. U. U.
,victorloso dos christãos, a e· Os documentos d

.

_ Os pedidos de informações, feita a p�z .no norde�te: �.m no· berlain na politica de não' inter- E depois disso, que a renda
gide dum ptogresso 4expansi enviados sob registroevéer��r S�I" devem ser dirigidos ao Se· me do �lr�lto e daff ��vlhsélÇ�?, venção na Hespanha, ou a «can- dos jogos, as despe:z;as de crm.
vo tanto na economia como postal a Comissão d

va cretario Geral do Centro e p,ara o os os e elOS, e e ção do dia" do Sr. Lamartine tractos estariam cobertas e ó
nos sector�s cultufaes do po, nencia de Estranjeiro :_ PM��a: Preparatorio Militar -Caixa esta m�rto e bem moht!l' E a Bábo! E o que é mais ... - gremio carioca seria invencivel
vo hanseahco. . terio da Justiça e Ne o

.

Ims
Postal, 1983 - São Paulo, sua �a eça vem por a I-au

que ainda hontem, fazendo pra' nos campeonatos nadonaes,
cVexilla regis prodeutl, t' PI'

g CIOS In-
J'untando envelope subscrito thentlcadae conservada - para ça desse mesmo direito e dessa A I'déa el mare.

! b d·
. erlores - a aCiO Monróe -

'

r 'Ir de estudos aos Instl'tutns . .. Cl

Avante. A an eira real na Rio de Janeiro odend . e selado para resposta,
se v, . I

J
mesma clvlhsação, batemos paI,

frente! t' P o amda medlco'legaes do Patz.
mas á concordia do Chaco I

A sollemnidadl\ comecerá ::�r:ra��:u:!, �::��alc��fs'sMao Façam seus annuncios -1 � ddiZertsed qude etstlam,osã no Não é preciso dizer mai�:::
7 1/2 h. de noite. O _

ao, seeu � a ean a o Il e eVl8 o e
ont. na /ja. pago nesta folha, das grandes conquistas áereas ! MaToel d'Au?ry.

T'

Director e Gerente: HONORATO TOMELIN Rua Preso Epitacio Pessôa -.- Numéro avulso 300 1'8.

Anno XIX - JARAGUÃ �;D Sabbado, 6 de Ago&to de 1938 .:- S. CATHARiNA - Num" 942

(25 de julho de 1938)
A MINHA FILHA.

LOCAES

Se�astião O. Rocha. Afim
de presidir ós trabalhos da
reunião pedagogica, que _tevé
I�gar esta semana em Join�
vlUe, pa!>sou por esta cidade
o sr. Sebastião de Oliveira
Rocha, digno Superintenden.
te geral doEnsino no E9tado;

CINEMA. Na tarde e na
noitada cinematographica de
amanhã do Cine Central. ()
publico jaraguaense assistirá
o gigantesco film «Motim em
alto mar» com R. Bellamy e
Ann Southern,

O ANNUNCIO É A ALMA
DO NEGOCIO ��""'"

,.

., .... -.'

·1!J3�,,"i.�.;,..>'_ �" ;::.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Prefeitura Municipal
Decreto -lei

Decreto-lei N°, '25 Decreto-LeiExtende aos demals impostos a taxa d�
transtereneía e determíaa outras proví- Regula as inscrições em sepulturas,
dencias.

'

macsoléos e carneiros, nos cemínterlos

O tenente Leônidas Cabral Herbster, Prefeito Municí deste Município.
pal de Jaraguá; no uso de suas atribuições; O Tenente Leônldas Cabral Herbster, Prefeito Mnni.'

DECRETA: cípal de Jarsguá, no uso de suas atribuições: ,.

'

Art. 1 - Nenhum contribuinte será admitido ao paga- DECRETA:
mente de prestação de imposto em que estíver lançado Art. 1 - As inscrições em sepulturas, carneiros e

sem que esteje quites com o anterior. manscléos, somente serão permitidas em Iíngua vernácula.
Art. 2 - Nenhum pedido de trausterencía de lança Art. 2 - Revogam-se aß disposições em contrário, en-

mento ou de baixa será feito sem o vendedor prove estar trando o presente decreto-Ieí em vígör, fifi data de sua

quites com a Fazenda Municipal. publíeação.
Art. 3 - Fixa extensívo aos demals impostos o paga- Prefeitura, Municipal de jaraguá, 22 de Julho de 1938

mento da taxá-de transferencia a que se refere o art.2 da [aa] LEÔNIDAS C. HERBESTER
Resolução n. 38. XII. 35. Renato Sans. ; v

§-UNICO-Fica estabelecido a quantia de um I!lil NOTA: - Reproduzído pt)r ter saído com incorreções..
reis (1$000) como, niíutmo da taxa a que se refere o srtí

despachadosgo acima.' _ Requerirnentos
Art. 4 - No caso de infração d.a quasequer das pos- MÊS DE JULHO DIA 30

turas Municipais, o fiscal que' a verttícar lavrará. o auto, .

1.341 _ 'LEOPOLDO AAAHNKE _ Requer inscrição e p�gamento de
levando logo em seguida o fâto ao. c,onhecimentp do Pee-

seu credito _ Inscreva-se como divida passiva, em favor do requerente, a

feito Municipal que promoverá a intimação do Intrator. quantia: de 261 $000 para oportuno pagamento. '

Art. 5 - Revogam- se as disposições em ccnträrío, en- 1.342 ;- HERDEIROS DE THOMA.S FRUET E SUA MUlHE�
trando o presente decretoIeí em vigor na data de sua publl- Requerem licença para alugarem " casa de sua propriedade - Sim; assm�n,

cação, ; ,

. do um termo de compromisso, obrigando-se a fazer uma fossa e pintura m-
. 'terna, dentro de 60 dias.

Preteltura Municipal d� Jar8gu�, 26 de Julho de 1938 MÊS DE AGOSTO DIA 2

[AS1!'] lEONIDAS C. HERBSTER '1.344 - PEDRO PEDRONI - Requer licença de abertura de uma 0-
-

RENATO SANS ficina mechaníca-de concertos, em geral - Como requer.
I 1.345 - DOMINGOS RECK - Requer licença para alugar uma. casa

de sua propriedade e pede prazo para construção da, instalação sanitária -,
Sim, concedo o prazo de 60 dias.

'

.
,

1.346 - EDUARDO KELLERMANN - Requer licença para construir
dois muros - Como requer, devendo ser a construção Ii�eiramente modificada.

I
.

'. DIA 3 .

1 144 - BANCO AGRICOLA E COMERCIAL �E BLUMENAU (fili
al de [araguâ - Requer isenção .do Imposto de Industria e Profissão - LN·
DEfERIDO, de acordo com o parecer do processo No 240/8 do D. A. M.

1.343 - CARLOS HRUSCHKA - Requer transferencia dos impostos
sobre seu negocio - Faça-se a traníerencia solicitada paga á taxa devida.

1.3't7 -r-r- ARNOLDO L. SCHMIDT - Requer licença para alugar a CA

sa de sua propriedade e pede prazo para construção da instalação sanitária
Sim, concedo o prazo de 60 dias devendo o rfquelente assinar um te�tno de·
compromisso.

'

J�raguá, 3 de agosto de 1938
-

Renato Sans Secretário Municipal

Regula a cobrança da laxa de Aferição dê Pesos e Medidas
o Tenente Leônídas Cabral Herbster, Prefeito Munící

pal �e Jaraguà, no uso de suas atribuições;
DECRETA:

ART. 10. - Os pesos e medidas assim como os apa
relhos para pesar e medir em uso nas casas comerciais Oll

estebelecímentos índustríaís de qualquer natuzeze deverão
ser rigorosamente aferidos pelos pesos e medidas exísten
tes na Prefeitura.

ART. 20. - As casas que fizerem uso de pesos, ba.
lanças e medidas de qualquer natureza; .alterados, ou quem
empregar qualquer artificio para ludíbríar os compradores,
liclir�Q 8ijjeitpß a multa de 100$000 e apreensão nas

reinc ídencías.
ART. 30, - O comércio ambulante Iíca também sujeito

ao imposto de aferição todas as vezes que o artigo co

mercial seja vendido, - comprado GU permutado por íntermé
dío de pesos e nreotdas, assim como estar igualmente su

jeito a penalidade identicas ás que nesse sentido se esta.
belece para o comerete fixo.

ART, 4°. - A aferição de pesos, medidas e aparelhos
para medir, pesar ou contar, deverä ser feita pelo fiscal
aferidor no mês de Julho de cada ano.'

.

,

ART. 5°. - As farmácias, drogarias e estabelecimentos
de produtos farmacêuticos poderão usar, duas balanças, u

ma de balcão e outra de preoísão e dois jogos de pesos
respeuvos bem como um cöpö graduado..

'

ART. 60. - As casas de joías poderão usar as meso

mas balanças e j6gos de pesos substítuíndo.se o cópo gra- O Doutor Arno Pedro Vende se em perfeito esta
duado pelo metro.

, .' 'H.oeschl, Juiz de Direito da do d�' eóàservaeão um auto
ART. 70. - Os alfaiates, modistas, casas de confecções .

E d moveI, marca "Chevrolet" 4
de luxo, lojas de tszendas e de ferragens, armarinho, ser- Comarca de JarágtPi,

f�
sta ,u eylíndros, e 2 ms

..qui�as de
raríae, marcenarias, marmorarias, 'colchoarias, ferrarias, de Santa Catharin�, "Brasll,l costura movidas a pe tam-
mascates,.sapatarias vendendo couros e casas funerárias na forma da lei, 'etc:' I bem em perfeito e8tad�.
p14gatâo a' afC;;riçãb d,e �inetro ou escala metrica. Os Ínteres8ad';@ poderão
---A'R"r..§.!:-:--=- Otrtm"geUheif0'8-;-agrimenst>res;' &rquitéto&, 'I FAZ saber aOil quê o. \pre· obter informações na redação

CO�8tru,�()re� oll cop��tantß8 de obras, fornecedores. de sente (edital virem ou dele desta folha. '

..

JIilelOs·flGs et paralehplpedos de pedras, pagarão a afenção conhecilllen o tiverem, c0J:qGa trena,
.'

, � G prazo de trint� dias, que I
. A,R:r. 90, - .��, pada!-'�tls pod�rão usar, d!l�8 bfdanças, havendo sido, designado o

uma .de 50 qun�s. e uma de 20 qUIlos e dOIS Jogos d.e pe· dia 24 ,de Agostp rproximp
8018, om de 2� qUIlos a 50 gramas e um de· 10 �wlos a vindouro ael,)U hor,i� p�ra a,
lograIJJas.

. . " . , ,realisaç�o da terceJra 8egS�O
- �:ART. 10�. ,- As casas' com�rcl�18; _que �agarem a afe- ordinaria, 'do Jury desta Co.

r;ção de. balanças rllma.Das, (deCImaiS) não fICam dispensa. mtirca, na con��rmidade d� ,

«lias do Imposto de aferIção dos pesus e alas relativos. '

artigo 31 do d�creto lei 167 _

A'��" 110. ,-:- ne,!ogam.s� as, di8p()�iç�e8 em contrário, en- de 5 de Janeiro .,fin�o, foram
'I!'�ntlg o �re8ente �e.cr�tó.leJ em vigor na data :de sua pu· sorteados 08

.
8�guintes jura:bhcação, dcs que teem' d� ,sentI' na

Prefeitura Municipal de J'lr8.guá, 25 de Julho de 1938. referida se88ão:-1,' Lui� Sar�
(a&.) LEO!>olIDAS C. HERBSTER ti-2. Alfrà'do Kl.ug-,3. Walther

- Renato Sans. Hertel-4. Ricardo Tavares-
5. Leopoldo Grubba-6.0o.(lo
fredo Ouitherme Luce 'Lutz:_
7. Eduardo Kellermann - 8.

6$000 João Emmendoerrer-9.Bruno

6$000 Mahnke-10. Eugenio Wolf,l-
,

11. Arnoldo It. S®midt -: 12\

;t� Carlos otto Krellfng--13. ßtto
5$000 HUbrecht- 14, José Peters-

15. Felipe Brandes -1,6. Wal
ther Janssen - 17. frederi_co

10$000 Hasse - 18. Robf'lrto Funke·
15$000 J1Jnio!-- 19. JOlSé MaHezzolli
20$000 - 20. Jacob Buch e 21. fra: ,Compr8.[lite qualquer quan',25$000 I darlco Neumann. A todos 08 tidade de ameixas.
30$000 qqaes e a cada um de per Paga se bom preço. Ipi os qonvida li comparecer BECKER & HESSE, I
6"000 na. sa1á das 8.udiel1cia� dah8te R"" B"u""�lel'n _ Jar"guá... JUIZO, ,DO Forum, no dHl e, o· ... '" L ",t ...

5$000 la acima designados, sob pe'· --c----- .�-�--

3$000 na de multa de 100$000 de a·

cordo ,cQm q ar�igo 38 dQde, Ganhe 12$000 diariOsl ----------------1Iii
4$000 ereto acima citado. Faz 8a- Em sua propria casa, nas ho
3$000 ber mais que na referida ras vagas, na mais rendosa, ori·
2$000 sessão ha' de ser julgado ,9 ginal e artistica industria domes·

rép Eucario de Älmeida e�ou' tica. facil para ambQs os sexos.
tros CUj�8 processos Be pre\� Info{ma se· gratis; Desejando se

1 $500

I
pararem em tempo. , amostra� e catalogos ilIu�trados

1$200 "E l?ar8 que chegue 1:10 co: do trabalho a executar, remetta
1$000 LheClmento de todos,

mandel13$ mesmo em sellos, a F. Mari·
passai' o presente edital, que nelli . Rua 15 de Novembro,

1$000 será afixadc ás, portas do 312· Caixa Postal, 2436 S.Paulo.
8$000 Forum e publicado pela im-l '

5$000 prensa. Dado e passado nes- i ===-==--""""'""--�===

2$000 ta cidade de Jarasuá, aos

2$000 vinte e cinco dias do mez de

M1JLlÍcipal de Jaraguá, 25 de Julho de 1938. Julhp do ano de mil nove-
I centos e trinta e oito. Eu,[88.] LEONIDAS C. HERBSTER Ney Franco, escrivão o sub Resu!tado do� pref!1ios maiores da

Renato. Salls. screvi, jAssin6do/ Arno Pedro'l extracçao
de qumta feira 28 do Julho.

. ..

d I
12848 50.000$000, 10962 4.oQo$000,--------------------------�-- tIQeschl." JUIZ de dll�ltO a[1397 2.000$000,' 1729 1.000$000;,

�,IIJlBiHIl2IlBBIIfII,lfJl�lIJlI1li1l1JlllilfII�lIIfII� öom�rca. ,Está çonforme o
r
4981 1.000$000, ,6868 500$000.

J%'.I III origmàt do que döu fé: 8110 50.0$000, 10804 r 500$000,

m'III'Q,J
,

,..

,

Dr",. Plam"dol' f,Olymp1oo ds, O,II"vel"ra ;00,
JaWgu'ái 25de Junho de 1938.' 12i��0���$:���ros"acima sabe-se te-IIZ.! I.':II!:I O escrivão:

, ! rem sitio adquiridos por pessoás r'êsi-
NEY FRANCO. dentes na cidade do Rio de Janeiro.

r
'. '

L

'Edital de Iurv

TA B,·E LA
',,, . � a I a n ç â s

,

De pre�81Q hidraulic&s
út> precisA0

'

Para grandes Desos, !.Jor metro quadro de fiuperlicie
De b81cA� ou outra qualid. declarada até 20 quilos
Idem de. mais de 20 quilos

Balanças Romanas [decimais]
D�,tfO'l'ça de 50 quilos
De- força de 100 quílo�
De força de 200 quilos
De .força de 500 quilo&.
De 'orça de 1.t}60 quilos
., � " , Ternos de pesos
De 20 ou menos quilos até 50 gramas
De 2 quilos a 1 grama

.

De 20 gramas a 1 miligrama ,

:

,Ternos de medidas para Uquidos
De 20 ou 10 litros a 1 lUro
De 5 litros 8 0,05 litro
IDe 1 a 0,20 litros

Pesos avulsos
.

60, 20, 10, oú 5 kilogramlis, cada um .

.2 quilos, 1 quHo, 500, 200, ou 190 gramas, cada um
tiO ,g!'smas até 1 miligrama, cada 1,Inl.
Medidas avulsas diversas para secos e líquidos
inclu8ive para vender leite, CI.Ha um

Trena ou ,cadeia metálica
Metro ou escala de alfaiate
cópo graduado
Ra.soula

Preleitura

VENDE-SE

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com Successo em lodal

.11' JlloJestias provenientes da syphilll
• Impnrezas do sangue I

P0MADA
fERIriAS
ESPii�Ht1,S
ULCER/\S
ECZEMAS
MANCHAS DA PE1,l!
DARTHROS
fLORESBRANCAS
RHEUMATISMO

, SCROPHUlAS
SYPHILITICAS

"

E' 8, pomada ides} !
, Cura TODAS AS

FERIDAS, tanto hu-'
.

manas como Je tini.'
mais,
NUNCA EXISTIU

IGUAL! !!, ,

A farmácia Cruz,
de Avsré, (S. Paulo),
('llfOll eOln P. "MINAN·
CORA" . úlceras que
lilem o 914 conseguiu
curar!

e ftnallnente eDl toei..
as alfecçöea ouJa OIto

Item seja a
Ik<rllII regislr'"

','AVARIA"
- MUhuM de curados -

&RAIDE DEPURATIVO DOSAN. Doa. Cfifo}iUß Ptúhar(!E!, d� ;ToÍDvHe, curou. com
UMA SÓ LATINHA, ums FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havi.d<:! centenafJ de cura� semelhantes 1,1 !

Adotada em muitos hospitaes, casas de saude
e clínicas parHcuhu·Ps.

AVISO IMPORTAN'rE: A verdadeira "POMADA
MINANCORA" nunca existiu ti nllo ser em suas lati ...
nhas 'orígina'Is cúm o emblem� simbólico acima. Re
cusem ímftações,! Exijam a. verdadeira \llNANCORA

em sua iaUnba original!
'REPAR!:M BEM AO COMPRAR!

Ameixas

E' um produto dOB Laboratórios �·MINANCORA'·
, de JdINVILE.

Leiam: "Correio ,do Povo".

Loteria do Estado
de Santa Cathárina

PA 'lA

----------'13.4 ..... 200
1" $ SÔ,A�

$,EPTl(�·�O"-.-

/. ADVOGADO iIil
. [ �
• Advoga nesta e na Comarca de Join'ville. ) iii "

I Re�idellcia : Rua OUo R. Böhm -

e ,jon.Jl\!II..LE :;,
JÃIIIIIIIilIiIIIIII1I11Ii1�tBillI1lfJlII[iJlIllIJlHlrtlll1f§J[fJi4

-

. t \,

.
,

«Astucias de Nero Wolfe. »,�"O
-

grande Appellp'.� Cinuma Con/ral

• J"

-

rg ,1:' f'
formidavel mm cUJo emêdo se desenrôlà: e:rrí' alto . ni���-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREiO DO PuVO jaraguá do Sul, Ó de Agosto de 1938

./I

E�TATUTUS �a ASSOGia�ãO �ommBrcial O Inoustrial no Jaragüá
nar procurações, descriminar atribuições, dirigir requerimento sou I te não comparecer ou estiver temporariamente impedido, sendo
outros papeis ás autoridades do Paiz. responsavel por todos os actos praticados no desempenho do

§ 3 - Receber pedidos e queixas dos socios e convocar cargo.
assembleias, quando julgar conveniente ou quando for desejada
por um numere nunca menor de dez sacias.

§ 4' - Tomar resoluções provisórias e providencias julga'
das necessárias, sujeitas á aprovação de uma assembleia geral.

§ 5 - Nomear os empregados da Associação e demittil
os, bem como fixar-lhes os ordenados'.

A Asso:iação Commercia� e lndustrial de Iaraguä tem por

fim cooperar para o dêsen-volvlmento e progresso do Co�mer
cio e das Industrias, esforçar se pelos mesmos de modo ínten

slvo e repr�sentar lhes os Interesses, de acordo com os estatu

tos e as assembleias geraes.

,§ 1 - Deverá empenhar.s� jun!o ao�. governos f:�eral,
estadual e municipal, por uma tributação eqUltat�va e judiciosa,

para o que pode�á, e'!l mom�nto opportune colligarse c?m ou'

tras associações ídentícas sxistentes no Estado e no .�alz.
§ 2 - Deverá, outrosim, interessarse pelas facilídades �e

transporte e communicações a preservar o commercu:p. e as tn:

dustrias oontra prejuízos que lhes advenham de medidas dos

governos e actos praticados por companhias de. vapores, de

seguros, estradas de ferro etc.v bem como por meio d� esclare

cimentos obtidos das autoridades compete�tes, centribuír para

o bem estar e a prosperidade das classes
.

interessadas a deíen-

der qualquer Interesse commum d?s associados.
,.

§ 3 - Deverá ainda, além disto, manter, a�nexo a Seen.. '

taría, um Posto de Informações que es�laiecerá a. qualquer as

sociado, indistinctamente, qualquer: duvida respeito a impostos,

sellagens, requerimentos e etc,

ARTIGO 20•

A Associação c omoõe-se dos sócios funda fores e de

to-/dos aquelles que forem admittidos em conformidade com os

presentes estatutos. .. .

§ 1 - Sócio pode ser Iodo o commerc!ante e industrial

que seja índependente e goze de bom conceito -

,

§ 2 - Relativamente á admissão, resolve a directoría por

maioria absoluta de votos; o novo sacio deverá assignar o seu

nome em um livro ·especial, obrigando se a sujeitar-se ás pres

cripções dos estatutos.
§ 3 - Cada sócio pagará umajoia e a contribuição mensal

estipuladas pela 'Assêmbléía geral, comprehendendo :s.e t!les ca

tegorias de socios, denominados A, B, e C. A ctasslíícação dos

seclos será feita pela Directoria.

§ 4 - Os seclos residentes no Districto de Hansa e em

outros que se criare�, t�em o direit_? de se .f.orma�, em
. ca_9a

districto, um grupo districtal, subordinado � flhad? a ��soel�çao,
podendo convocar reuniões e reprssentar Junto a dlrectona os

seus interesses.
§ 5 - Nas assembleias geraes cada representante districtal

pode representar ,até ci�o (�) spcios. _

.-. _..
. ._

§ 6 - O socio que deixar de pagat as suas contnbUlçoes

P.9r mais de (3) mezes, s�m motivo justificado pOl'
. e�cripto,

perderá todos os direitüs e so:nel�e p()derá s�r. readtlllttldo d!
rois que houver pago o seu debIto e nova J0la e apprQvaçao

da directoria.
.

§' 7 Ie São ainda motivos para a e:cdu&ão dos socios: A.

pratiéa dos 'áctos que compromeHam a _su8_prop.!\a �6p�t2Ção
ou o conceito da Associação e as attitudes que -éontllanem o

verdadeiro progranuHa ou o inttre�\!!e, della. .
.

§ 8 - O weio I..xcluido .[\OS.:.,.(,frmos .qCimí:lJef�ridps, pode
rá ser readmittido de:õde que dßsapçareçam p.s motivos que de·

ram causa de sua exclusão e �L a' dJrectmi.a, achar isto' convc·
iente. '

. § �. - O socio que expo,.�tâi1earne'n.t{� � 'retV�' de:!. Sacie' i
dade ficará sújdto'M pagamenlo, de tcda'5 a"ii .dMda-s com a.
sociedade.

-

ARTIGO '80,.' (

A directoria da Associnção se comporá de: um presidente,
i

um vice presid€nte, um primeiro secretario, um segundo secre·

tario um thesoureiro. um segundo tlIesoLlreiro e tres membros
I"� I

do conselho fiscal.
' ,

,.

ARTIGO 40.:) .,

A directotía é eldta' annuahnenle, na primeira quinzena de

dutubro, realizando'se a eleição por escrutínio secreto e maioria

absoluta de 'votos, sendo empossada em sessão solene! no dia
do Empregado no Commercio'l a 30 de outubro de 'Cada anno.

, §·1 - Trinta dias antes de terminar o. mandato, a directo·
rIa convocará para esse fim umll assembleia geral, sendo suf·

ficiente a prl'sença de um terç0 dos, sodo�.
"

§ 2 - No caso de não se achar prsl\ente t numero indi-.,
cada, será designada nova assembleia com o prazo de oito dias
devendo os socios que a essa comparecerem. independente do

numero, procederem á eleição.
,- § 3 - A reeleição é permittld",: em cas,ú de emp3;tc de.
cidirá a wrte. IARTIGO 5. -------

Os direitos é deveres da ditec{oria c�nsiskm em: �._)«)(((f _
,,§ t,..-:OJJ2.!orno\Çe: por todos os melos ao seu alcance, o

Idesenvolvim�nlo da 'assöciação e dêfendér c0m o maior zelo os Ginásio Parthenôn Paranáense
interesses affectos á mesma. (

• -

'

§ 2 - Executar as decisões das ;lssembleias geraes, assig, Sob mspeçao ·federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

RUA COM, ARAUJO N. 176. fÔNE 1-1-9-2

Estão em pleno funcionamento as aulas
de admissão á la. série do curso Fundamenta/.
Nos m€zes,· de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS.

Mantem os Cursos: Pré-ginasial, Olnasial
(fundamental) e o de Madureza.

Junto ao Ginásio funcionam a Faculdade de
6omb'cio e a Escola Remington Oficial do Pa·

•

�'aná, corn Internat) e Semi-Internato.

Curityba Paraná

�••••BB"(" "�

ARTIGO 8.
Ao 1. secretario compete:
§ unico - Redigir as actas das sessões da Directoria e

assembleia geral, procedendo á sua leitura, assignar diplomas
de socios, dirigir os serviços da secretaria, archivo e expediente.

ARTIGO 9.
Ao 2. secretario compeíe : •

ARTIGO 6, § uníco - Auxiliar o primeiro
r

secretario no desempenho
Ao presidente compete: dos trabalhos que. lhe est�o aftectos e reprasenlal o, em caso'
§ 1 - Convocar as reuniões de directoria e as Assembleias de impedimento.

. ,

geraes e presidil-as,
_ .

ARTIGO 10.
§ 2 - O direito de desempate, quando houver colisão de Ao Thesoureiro compete :

votos nas reuniões da directoria ou nas assembleias ·geraes. § 1 - Manter QS Iivros.e desempenha,' -toda a escriplu-
§ 3 - Autorisar o thesoureiro para o pagamento de con- ração da Associação. , .

tas devidamente documentadas.. § 2 � Promover as cobranças das joias e contribuições
§ 4 - Assignar validamete todos es papeis de importancia dos socios, aos quaes dará recibos, e receber donativos bem

e representar em juizo a associação ou dar procuração para como administrar conseienciosamente os dinheiros da Associação,
'

esse fim á pessoa habilitada,
-

pelos quaes é responsável.
§ 5 - Abrir os livros, íechel-os, numeral-os e rubrical-os. § 3 - Pagar contas quando autorizadas pelo presidente.

ARTIOÖ i. § 4 - De seis em seis mezes dar conta do estado finan-
ceiro, á directoria e annualmente offerecer o balanço á assembléa

Ao Vice presidente compete: I
" 1

§ P
gera .

I

-

.

,

•

unko - Fazer as vezes do residentl:l, sempre que es- ARTIGO tt. ,

. oi

Ao Conselho Fi.scal compete:
§ unico - Tomar psrte nas sessões da directoria e re-"

presentar, em caso de necessidade, a directoria,
.

.

ARTIGO ,12. ,

,
Todo O' socio tem o direito, de :

,
_

§ 1 - Eleger e ser eleito pata os cargos da adminlstração,
�

fazer proposta e discutir as que forem apresentadas.
§ 2 - Votar nas Assembleias geraes sobre todas as ques

tões e propostas, bem como a requerer a finalização das dls:
oussões e- a votação. > •

•

ARTIGO 1

-----

Dia
11

..
,.

"

ßß
"

Agosto
de
1938

..

,
-�..

HONTEM era um simples RESFRIADO ....
..-

HOJE é uma GRIPP� perigosa!
�

"
R

R

Nio s.e d<escuide! i.}� l. Se um sim.

ples
.

resfria�o o ata�a, não deixe' .

'

,

qi!!'-':: eile. se converta-eln.Ub1�peri..'��._
. .

gosa grippe' ••• To� .

.

.

,. , _-.�
I

.. - ./7., _.....:..........
(f'oSt;;'il1W'ia e nao 'se' �

L'-d'
�.....�'<"��_.-

ail'lt'epend�á. Instaq�-:} . p.j,.�t' � .�
!lia fa? baixar a.f.e�1\"e e'

,� "I

aniJ(,ÇjiuHa os ��rlJ:!ltelIl$"
infe(C�i"JfJO$. 1"": � ,

- •
o'

I ntin
,

.::oda OS resfriados e aUivia as àor�;
r

As creança.s tornam-se i�
,ROBUSTA$ é SADIAS i�.

com o uso de Tonico'Bayer. Graça$ ao seu deli�
cioso palldàr as creanças c):tomam com prazer.

TONICC) BAVER.
. "'. . .. \

I.m par. t.cI••

Pharmacia de Plantão
Amanhã estará de plantão a

Pharmacia CENTRAL, á Ave·
nida da Independencia.

r ARTIGO p.
Cada. socio é obrigado a.:

.

§ t - Acceitar ocargo para o qual fpr.�lei!oj p;�la �s�em'
bIela geral desde que nao possa aprese"taF"1 i);tOtIV()., _sufflCl9nte
para. a recusa. desempenhal�o .com todo.A zelo,. submetter: se ás

resoluções· da. directoria e assembleias ,ge:r;a� ( e á� dispo�ições -

dos estatutos. ;
,

/ � :�.'
..

l .. ,

§ 2 � Pagar a joia e as contribuições' mensaes pOiltua(mente... "

ARTIGO 14.
A Assemblea Geral Ordinaria 'reunir:sé-a no mez de: ou�

tubro de cada anno.'
" . ,-

I

'),

ARTIGO 15. _
.

, As Assembleias Gerae� Extraordinarias reunir-se·ão serppre 1

.

a cham,ado· da. �i�ectoria ou por r�,queri��pto d�!.ße�. ß,Qcios,.
pelo menos, dlrtgido a f'sta.

, _/,,;
. ARTIGO 16.

�

I P;
Todas as assembleias geraes devem sef· convocadas pel•.

imprensa ou por meio de circulares, cam antecedencia de 14t.dias.'
�. .,

�" ,

ARTIGO 17.· , ';,:.!",

Tanto as eleições 'Como as deliberações das assembleias
geraes reger se ão p.ela maiMia de \'lotos entregues.

ARTIGO 18,
Os votos nas eleições serão secretos. -

ARTIGO .19..
,

: .Ç�da firma ou sociedade commercial que se compuzer de
varios proprietarios tem só um voto nas sessões das a$semblE'llS
geraes, podendo, porém. em C1SO de impedirp "nto. se fazer ré- .

prese�tar por um bastante ptöcurador, o que aliás v�l.e �all(t>el'!!
para todos outros �embros .da A�soçi�ç�Q., Um ,prRRuQ'd,�r ll��r
pode representar maIs de deiS SOCIOS.·4 .' I . j, '"' "D

ARTIGO 20. -

,

Os sacias não respondem subsidiariiménte.ll"peí�s' ôl:ffigs"
ções. soCÍaes. J 1.- I !< :\1�

ARTIGO 21.. I, '/
I.

,l:,

Uma reforma dos presentes estatutos só pode se reaUzar
quando for proposto por 20 socios e for resol\'lido. por dois
'terços da Assembleia geral. con�()cada' com 14'!' dias de antece"
denota. e a devida publicidade. ,

,

A.RTIOO 22. (, I, ' , 1,;: '

Em caso de dissolução da Assoc��ão, corrsentirtdo ',tres

quartos dos socios, exi:;tente�, serão OS'I b�ns destinados a algu·
ma in!.tituiç30 de caridade.

,'. ."" < '

Jar?guá 23 de Julho de 1938.

"

Arthur Breithaupf, Presidente,
Arnoldo L. SchmUt, Vice'Presidente.
G. Rodolfo Fischer, 1. Secretario.
Wolfgang Weegé, 2. Secretario.
Carlos Mev, 1. Thesoureiro. .'

Frederico F. Mreller, Conselho�iscal.
Waldemar Grubba, Conselho Fiscal.
João O. Mueller, Conselho Fiscal.
Werner Gosch, ? Thesomeito.. ,

Reconheço verdadeiras as firm:ts retro de Arthur Breith"up�,
Arnoldo L, Schmitt, G, Rodolb fischer, Wolfgang Weegef
Carlos Mey. frederico F. Mceller, Waldemar Grubba, João O.
Mueller e de Werner Gosch, do, q.ue ôou fé,

Em testo. da verdacte.
Jaraguã, 2 de Agosto de 1938.

MARIO TAV-�RES DA CUNHA MELLO.
,

Tabelião.
-

HOTEL GLORIA

''''>; .•.
inclusive banhos quent�.
Amplas salas de amos-

��!�������!!��!!!;!E�!;;;;�tras para os srs. viaj�nte�.
1320 Praça 15 dt Novembro """"""'��-=I

Santa Catarina

Ed i ta I
Imposto de Industria e

Profissão

De ordem do sr. Coletor, fa'
ço publico que no corrente mez

de AGOSTO, arrecada,se nesta
repartição, o imposto acima,
referente ao 2. semestre do cor'

rente ano,

O referido imposto pod�rá
ser pago tam bem no mez de
Sétembro com a multa de 200/0,
findo o qual será extraída a com

pet�nte certiâão de divida pa,'a
a c�btançll e�ecutiv,ª.

-

�

o,,
-

si'" � araguá, 'nd,
1. de Ago�toY de rl1i38�

.Escrivão : Hele6doroBorges

e,
.'
..

(Antigó Laporta) ',""

, i\

O mais majestoso edifício
da Capital e o unico 'no
Estado que possue ele- I,

vador é telefones em
todos os quartos.

12 confortaveis' aparta..
mentos luxuo'lamente
mobiliados, 80 quartos
e t 8 banheiros.,.

�
� �
".

Diarias a partir de t4$000

- .,-.�

,'_<>v '_h.... _

I'·
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Permaneneie de Extrangeiros IXc;llx:;::llCXtOl��1ClIJ01OX
• 10 Jornal Independente O

(Cont. da la. pag.) I no BrasIl 2 e Noticioso D
diariamente. das 12 ás 14. horas. \ país, deverão, .dentro do prazo O Redacção: Rua D. Pedro II. O

Despac��II!o o I equerimento de TRINTA dias, apresentar se O . Q
pela CO�1HIS),ao,. será fO:'necida ao

para registro, á al1to�idad� po.- O orne.. Rua Preso E. Pessoa O1J1le�essado, pelo DEpartame�t? lidai do lugar de residencia, f ,,�c:::lIr;OIr.c:::::u:::xlOlllCllc:::c::a)C
Ní.!c�onal do Povoamento lV�ml, cando, lambem, obrigados, den-
J�frJO �o Trabalho.. Industfl.2. e, tro do prazo de seis meses,Comercio - Avenida Aparício a obter a respetiva carteira de
Borges. 10 andar _. Rio d� [a- identidade, fornecida ;pelos ser
neiro a competente ceiMão, viços policiais de identificação.
sell�O. arquivado. o processo e findo o prazo do edital, os I
restituidos, mediarite recibo, os estranjeiros que não houverem r RIO 30 - Não ha rnais
documentos a que se refere o obtido a autorização acima re-

d ida d terrniitem 4. ferida, ficam sujeitos ás pena- UVI a quan o ao ex errm-

Os estranieiros que obtiverem lidades previstas no capitulo nio do grupo de «Lampeão>,
autorização para permanecer no XIII do decreto Iei em apreço. que durante longos anos in-

festou o nordéste causando

UM UNICO VIDRO I os mais te!riveis malefícios
ás populações rudes daque-Sr. dr. Domingos da Silva Pinto. I

--

Ha poucos dias appliquei o vosso milagroso preparado PEITORAL} a regiao.
DE ANGICO PELOTENSE a um parente meu. cujo estado era bem grave, A ti

-

f I' acölhida come, parece incrível que, com um único vidro, ficasse radicalmente curado. lIC �O l<;la � "

Communicando-lhe esta surprehendente cura, -�penas para bem dos que O malS VIVO interesse, por�
padecem, cOl1lt�do POd�l� f�zer desta o uso que quizer.

» L rnpeão> se tornaraCangussu =Feticissisno J. Duarte. que a

Um outro nâo menos eloquente attestado um flagelo, como a peste e
I enho a satisfacção de afirmar-lhe que tanto eu como meu filhinho te- a guerra, por toda a parte

:�:e����� D���g�;IJ���� ���I��e:;�eOre;�;Edo�i%ar���nN��s f��í: espalhando o saque, o ter
tados, '

ror e a morte.
Depois que conheço tão maravilhoso preparado, não receio mais cons- .

• •

tipações, pois tenho nelle um remedio prompto e infallivel. Pode fazer desta Com espantosa rnobilida-
espcntanea infcrmaçao o l_Iso que lhe approuver. de tendo aqui e ali homensDe v. S. altento amigo creado - J. Rodolpho Ta�m·da,. '<'.
o PEITqRAL DE ANGICO PELOTENSE se encontra a venda em todas de confiança, que o alerta-

as pharmacías, drogarias e nas casas que vendem urogas e medicamentos -

I dos P" ssos das forçaspedir sempre o PE1TOl{�L DE ANGICO PElOTEr-,iSE • vem, a

Confirmo estes attestados. Dr. E. L Ferreira de Araujo lançadas no seu encalço, o

[Firma reconhecida)
.

bandido sempre conseguiu
Licença No. 511 de 26 de Março de 19'06.

escapar, tornando-se para os

UepGsite : .Laboralorio Peitoral de Angico Pelotense· Pelotas· Rio G· do Sul. pobres .sertanejos um. típo
v e II de· s e e m tod a a p a r te. verdadeiramente lendario .

orre
-

Sabbado, 6 de Agosto de 1938
......--------------

S. CatharlnaJaraguá

livre
É curioso assinalar que o

dominio do bandido chega
va até a derradeira estação
da Great Western.

Toda a sua ação devasta
dora se projetava na zona do
«hinterland», até onde não

podia ir com facilidade a a

ção policial. As volantes pá
diam-se através das caatingas,
cujas veredas os cangaceiros
conheciam palmo a palmo.
E, de repente, estes abatiam
se sôbre os logarejos des
previnidos, passando de Es
tado a Estado, com uma es

tranha e diabólica rapidez
finalmente, está morto

el.ampeão». 'Que o seu de
saparecimento assinale uma'
Isse de tranquilidade e de
prosperidade para o serta
nejo nordestino, o infeliz
brasileiro que luta centra o

banditismo e: a sêca

de -Larn peão»o Nordeste

De HANSA
Carnét.

A melodia cantava nos teus olhos,
nesses teus olhos que é toda uma cano

ção de amor, todo um romance divino
no trilar armoniozo da naturêza em
testa.
-A naturêza sorrio I:m extazi, refle

tindo nos teus olhos toda a elegia'das
muzas no élo rozaceo da feheidade,
Sorriste, - que sorrizo . , O, sorrizo
têrno e cativante que kaphaél soube
colocar 1I0S labios da madona.
Tua bocca rubra b,illava ao compas·

so dos teus la}io� ... Meu olhar baila·
va frem�!ntê, querendo saltar sobre ti,
afuscar teu olhar, e sorver um beijo
iongo, divino, qUt: fizesse saciar a ar

aenda, a agonia désta alma cativa de
voce.

• , - e passastes seguistes teu camiuho,
inconsciente deste meu desejo ardente,
alheia, ao gemido deste -peito angus
�iado; e os meus labios sequiosos dos
teus, murmuraram palavras sem nexo,
enirtcortadöa de suspiros ...

Hansa Julho 1938.
cRocambole>

Escola Mun. Estra
da Isabel Alto

Da Escola municipal da Estrada 1-
eabel Alto, Hansa, recebemos o se·

&,uinte ; .

limo' snr. Diretor do «Correio do
Povo>. - jaraguá. Tenho o praser
de comunicar-vos que fOI creada a I
Caixa Escolar desta escola, que tomou i
o nome "Drausio Cunha", ficando I
conslituida a seguinte diretoria: . I
Presidente, Oscar Scheibei; Tesou

reiro, LUIz üiacomini; jecretario, ,;\a
noel Luiz da Silva; Conselho fiscal:
Helminio Stiss, Alexandre Minatti e

&eopoldo Petters.
Confessando-me grato, antecipada

mente, apresento.vos \15 meus plotes-
tos de admiração e upreço. "

MANOEL LUIZ SILVA. �
Secretario .

!

Sociedade
Tres Rios do Norte

Domingo, 14 de Agosto
ás 2 horas da t3rde
Assemblea Geral

Ordem do dia: Eleição de no

nos directores, t:! outros impor
tantes assumptos.

Ped�·se o comparecimento de
todos os as�ociados.

A DIRECTORIA.

��----------------
,

ENFRAQUECEU-SE? e

c.. inda tem tosse, dôr nas

costas _ no peito?
Use o poderoso tonico

VINHO GBE080TADO-
do pbarm .. ch;m,

JOÃO DA SilVA SllYHftA

fmprtgödo com suco

cesso nös anemias r

c('r.vêles(er:çô�
leWO 'fit f!W'

DOS í U,i \ ':

L�__���,.�

� Lavando-se ccrn o Sabão

"Virge

mas,

IPETßOLINA M1NANCOßA
o Tonico capiJur por €XçelrllCif,!

De8tin�'se I:!. IDrmtu urna bigi� IH' perfeita do
couro ct b€ludo e embelessmento 4108 cabelGS,

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e l1estroi fi
CASPA, por maÍs rebelde que Eeja. E' um Hmedio
súberauc cc·ntrb- toda e quulquér

AftCÇÃO DO COURO CABELUDO.

Em t0das 8B .Farmaci88, DlOg�ria/j e P�rfum6rhI8.

Joinvile
Produto dos LABQRATORIOS' MINANCORA"

,�, HaeGm!o��1I do DL ��mmer. \ l

"G"i:."'�����__�
AUGMEN1'A AS FO.RÇAS i)t;:FENSIVAS IDO
ORGANISMO CONTRA AS DOENÇAS DAS
- CRIANÇAS E DOS ADULTOS -

Especial idade"

Re.istro Civil IIJB")(C"_«(O)Kca--iill A Exportação 'Cathlrinense
Artur Müller, Escrivão e 'o

C·
. r- I em 1937, de tecidos de al-

��i�tst��o �:g���ärc�j�� Ja�a� amisas uannam I'
\ 'godão, (crús, e�tampados.' �ín-

guá, Estado de Santa Catarina. I
,tos e outros nao especifica-

Brasil. são as q U e rn e l h;o r s a tis f a Z 0 m. dos) atingiu a cor;s!deravel
faz seber que compareceram emI' I

sorna, no .valor oficial, de
cartorio exib!nd� os document.o.s exi- G A N N A M 5.925:542$1 DO, assim descri.gidos pela LeI afim de se habilitarem
para casEDYrAL No. 809

Pi CAMISA DA MODA..

I míTnad�d: '111 684$VICTOR IMROTH e HEDWIG Só na May & Fischer AVENIDA DA eo os crus : 000

GIESE CASA. j .. Independencia " estanpados 55:957$000
Ele, solteiro, lavrador, com vinte e - - � "tintos 5 712-640$500

um anos de idade, brasileiro, natural Casa de ESPECIALIDADES ALIMENTICIAS ii .. -
'

de ßlumenau, domiciliado e residenteOO��� �IXI
/' não especo 45:260$000

neste distrito em Ribeirão da lu-z sen- � V .Ir lXl Os principais mercados
do filho legitimo de Gustavo Imroth, I

'

falecido, e de Mathilde Sibert Imroth, Stinghen Demarchi, domestica natural \ domestica, natural de Blumenau, resi· co.m�radores foram: Paranä,
domestica, natural de Blumenau, resi· de Blumenau, reaidentes neste distrito I dentes em Blumenau no lugar ltoupa- Dlstnto federal, São Paulo
dente neste distrito em Ribeirão da em Rio do Serro.. va·Rega. R' O d dI' f'Luz_ Ela solteira domestica com vinte e Ela solteira domestica com vinte e

e 10 ra n e o SU I Igu-
EI It' d t'

.

t • , , "

d
.

Al" Aa, so eira, ornes Ica, com VIU e e tre.s ..nos de idade, brasileira, natural quatro anos de idade, brasileira, natu- ran O, a seguir, agoas, -

seis anos de idade brasileira, ".atural deste distrito, domiciliada e Itsídentp. ral de Blumenau, domiciliada e resi·
m"zon .... .;:: Bal'a Ce�ra' Para'deste distrito, domiciliada e reSidente n::!ste distrito em Rio do Serro, SEndo dente neste distrito a estrada Francis- CJ, ", •• , , &:i., - I

residente neste distrito em Rio do Ser- filha legitima de Victor Satler, falp.cido co de Paula, sendo filha legtima de Paralba, Pernámbuco e Ser
ro, sendo filha legitima de August<> e de Maria Demarchi Satler, domestica, Rodolfo Eiert, lavrador, natural de gipe!Giese, lavrador, natural de Blumenau, natural de Blumenau, residente neste Blumenau e de Ema Nagel Eltrt, do- �.

.

e de Bertha Konell Giese, dc.mestica, distrito em R}o do Serro. mestica, na�ur�l de Blumenau, resi�en. I
Os te":'ldos catarinenses.

natural de Blumenau, residente rieste J
-

3 8 1938 t t d t t t d falagva, -

-. es nt s e IS rI o a es I a a ranCJSCO 'CU]' a excdência se comprovadistrito ein Rio do Serro. de Paula.
. _ . ,

)flraguá, 3-8-1938 EDITAL No 811 jaraguá,3-8-1938 pela cGdmu:, procura e, am

'ER ��IJ�1l��1 8}�EODO ALVIN WEHRMEfST -.:�. e ANA E- E para que che�ue ao conhecim�l1' da, pela conquista crec;cente
GMe· LERT. io de iodos passei o presente edital de valiosos mercados, nãoZIA SATLER Ele, solteiro, queijeho, com vinte e I que será publicado pda imprensa e

Ele, solteiro, lavrador, com vinte e quatro anos de idade, brasileiro, l�atu- em cartorio onde será afixado durante se endereçam, apenas, aos
nove anos de idade, brasileiro, natural ral de Blumenau, domiciliado e resi· 15 dias Estados brasileiros,deste distrito, domiciliado e residente dente nesta cidade a rua Epit�cio Pes- Si alguem saber de impedimentos
neste distrito em Rio do Serro, sendo soa, sendo filho legitimo de Frederico ?cuseos para fins ltgaes tambem, ao Exterior. Em
filho l�gitimo de Antonio Demarchi, WehrmfÍster, lavrador, natural de Blu- Artur Muelle'l' 1937, a Argentina nos com-,lavrador, natural da HaIia e de LlIíza menau e de Ana Senk Wehrmeistu, Escrivâo Distritnl e Ofidaldo registro

Civil prou 17.383 quilos de teci-

fiI.BB'_"�(&«»"�fij! Chave :s otii���; �: ó;�7�6�;$���a�

A I f
r

t
I

T
t

f ,Achou·se uma, 3a. feira'l com?
:valor comercial d::,

a 1 a a r 1 Q
.

r 1H-fi o 'Quem a perd�'ul pode proCll,ral aproxlmadam.e�te 4o��ooo$.
U a nesta redaçao (Dep. de Estatlshca e Pubhcldade)

de WETZEL & elA - J_OINVILLE (Mal ca frgistrada)
_ i ec��omisa� se." tempo e' dinheiro,

. I
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