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os trabalhadore.,do jornal. - o Dia da Imprensa - dos labutadores anoftymo� do progresso, que

�s povos. .Correio do Povo�. assoçia-se prazeirosamea;te 'S commemorações da
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lll�' nl' � (! UI lanO��'US:r4ifConforme estava anunciado, ainda c .. ge. tO deN�m·
realizaram-se quarta-feira, as bro, esta o ra
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irt'ó pa
os festejos corrírnemorativos a triotismo do Presidente da Re-

,

nossa índependenoía politica. as publica, que aboliu a pofitíca
solemnídades de 7 de Setembro, chaotíca e desorientada que era
Dia da Raça. a nossa ruína, e que não per-
Desde cêdo a cidade mostra. mitia que os governos olhassem

va desusado movimento, notan- pela séde, por ser esta um in- .

dó-se grande numere pessoas significante reduto eleitoral, quan
vindas de todos os recantos do do era a séde que estava a ur..

'

município. As solemnidades gir e necessitava- mais das reso-
. iniciaram se as 9 horas da ma. luçõe� prontas e imediatas d?S

Director e Gerente: HONORATO TOMELIN _._ Redacção e Officinas: �venida da Independencia n� éom a inauguração da. seus m.umero� problemas. �eh�-
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,çado Prefeito Municipal, sr. Te- n?rt� de "Santa Cath!lrina, tem
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I Cbr-oruco do Semana .nente Leonidas Herbster, se- .direito �o q�e se. esta fa.zendo.
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c Termj�ou a se�ana �8 Pa, sente. yelO deP.olS a míssa, mesma praça, celebrada pelo se, Prefeito MUniCipal, sem ala�.
trta. A semana da ta�a, - - uncçao de graças pelos Revmo. Padre Alberto, vigatio des, sem l?lataformas bombasíi-

• essa f&Ç& que lançou e Ur, altos d9stin08 da Patrie. E a da parochia. Ao terminar o sa- oas, a realizar o seu fecundo
mau os alicerces de uma Pa- pra.tica do padre Alberto, avo- crificio da santa missa S Rev plano de ação. e terá seguro, o

.
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.
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tria Nova., cativa e 10Dgs, o.oDsiderllda tomou a palavra, tend� com ra: r,fconhecimeitto e a gratidão dos

Em. dias da semana. pas- h��r.nos aquelle mumcrpro Houve tempo para se re- pela ��. que revestío, deixou
ro brilho e felicidade, com a

filhos desta-terra generosa, da..

sada tivemos a oportunidade visinho.
.

. .
l�mbra� o. que fôm08, e coo- uma ímpressão que difilpens8 eloqu�ncia que lhe é peculiar, quelles que trabalbam e produ

de acompanhar o sr. Prefcí- De passagem, o sr. Preíei- rill?erJl.! ,0 que 8ômo� .... A Pa. eneomíoe, pelos applausos que proferido uma alocução ernpol- zem, dos que re.almente amam

tM lcipal.> á uma ins. to tambem visitou a escola trla· cnançe, tl 8Ur�Ir - des mereceu doa presentes. gante relembrando' os marcos este rec�nto maravtlhoso da gran-
O um ,

. . .
. 1 ceberta por acaso ou não -; FIzeram se ouvir, em recí- da 'h! t .

b '1· r 'd de patna estremecida.
pecção ás obras de . reparos municipal regida pelo pro- a, etapá: cheia de lances épi- tatívos e eantos patriötlcos
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Senhores uma feliz coincíden-
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' corr rucçao e nossa a na os· .
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,

que se estao a��� o na es- essor n �mo ererra e .a cos da.colont8açilo� �té a tar., diversas, cnençae e nossas pitaleira, Iívre e grandiosa, alem era, fez com que a praça que
trada Itapocu-mirtm .. ou Ita- ponte que figa, sopre o Ita· defebrlcitanted�emthusiaBmo -eacolas.

.'
.

detecerumhymnodeféchristãá !omou o nome da data qu� ho"

pocusinho, como vulgarmen· pocu�miriml Jaraguà· 'com, da lode,p'endencla: .

,A I!faç& Inaugurada é um data que se commemorava na- Je se cQmemora, nela se mau·

t h' m.· Joinville ponte essa t1.l1C vae Olhou-se bem fundo o pas· «cantinho agradaveI-, com quellé momento de intensa bra gura�se, para qu� relembras,se a
e a, c ama �

. .'.. '1- sado, e de lá 'vieram, <lkwna seus bancosr �s suas .arv�re8, J

silidade e fé nos loriosos des. todos que aquI estamos todo
E uma zona vasta e rtca; mUlto em breve ser recons" pl'Ocisaäo augusta .' 08 vultos a sua flluminaçlo. Já. S'C tem I t' .

d
g

tã um passado de glorills da he-
I t·t· t·cl I d·
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t h I mos que aIO a nos es ore·
onde os c<;> 0!l0s. �ons 1 UI- rUI a pe os ()lS m.umClpIOS. glorificados por; fe�tos qua, a um lugars no. para a,e pen-

� servados.
roica ge!1te brasileira,.

.
.

dos na' maIOria. de fIlhos dos Entre outras medidas estu· mamo:l'ia nAo esqu.eQe. A apo sar no que fOI e no que �'I A' d I 'd d
. T-ermmou o orador concItan-

velhos colonisadores italianos rdadas ,'peln administrador mu. the.osß d$ hoje ii�rá & de a agor�" Jar8gu�.
. S gran tesdso e,mnl ta �sdcodm do a lodos os brasileiros, para

,
. . ..
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,., '. mantã. as vultos grandes. da * "'l(. pareceram
A
o as as au orl a, es� que desprezassem os inimigosde _RIo Serro e RetorCIda, mClpal. figura tamb ...m o.es nossa historia continuam lu-

.
A tensilo na Europá conti. professora.�o e alum!!os de �o da nação, reafirmando na 'hora

estao de�envolvendo,em �ran- t�be1ecm�e!lto de um cemlte- pirando 8S conquilltas do pra. nua. O «barril de polvora» dos. no�sos estaqele�lIl�entos de presente o. firme proposita de

•
de escala a. cultur� do �rroz. n,? mUfllC1pal. no termo :ue- sente, .. rumo do'. fu�uro Mal- porém, .nAe . elfplodin. O estu enSIDO, e foram aS�ISfldas por n�a!lter a unadad� material e, .es

Essa lavoura é feIta . ab pe- dto daquela estrada, p�IS a eha com en�s -, o ·espirito pim é longo, e EIueima e á·
enorme massa popu ar,

. prntu�1 do Brastl,
. re�orçan�o

los rnetodos' modernos de distancia para jaraguá e para novo da Pat:na. ,
. paga; Uma fum�cinka que As A nova. cPr�Qa 7 de Sertem- a na?lonalidade' e apOIando an·

.
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* : vezes sobe te tenta empana» brolt, orname�tada com lores transigente a obra renovadora
pl-antaçao e, o que e o maIs an a UZI3, on e se acha"o·

.

.., .
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1 d cê' é d.t>vtd . e cores· naClOnaes, complda· do Governo Nacional
-

ta t t b Ih d
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• Em nOS8a cldad� foi a mau· o azu. o o, ., o aS: d I 1
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Impor � e.. num ra a .,0 e UnIco
, ampo. an o a e�· ura lo da'

.

rà 8 «1 de Setem� Dlanobras...
�

I ment� cerE8 a p� � pópu a�o Em seguIda o o!ador, el!'. 0.0-
co0p,erabvlsmo que deVia ser trada e superior a .doz� kt- &1'0» çQ clouP<!e:tft semana de

' A çonferencia dtlNurenberg em vlbr!l�q patrlötlca, offerecl8 me do s�r. Prefeito .MUnlClpal,
um exemplo para todo o lametros. civismo dá consolente argu- alo fez arder mais o estupim.' um be!bs�lmo �spect�. fal�, �o declarou maugurada a cPraça
municipio. .

.

Vai assim, l1:apocu-mirim lho nacIonal. O discurso do Quas� todas as g�aade8 po' 1 T-���r�:a;:Õ��haO M�fJ�: t:��o 7 de �ete�bro».
'Os lavradores de Itapocu� transformando-se com gran- Sf. Mario Tavares, i�augur8n. tenelas., estão

.

c_om
.

os s�\ts belião qa Comarca. Come ou Apo� a maug�raçãO �a.P!'aça
mirim desviaram de seu curso de rapidez, não estando Ion' /ld� 4id,rd8çs, .

deu im�!oda >

so· !Xm·erm�ait�osbe"'afisS SUflES. eosQTuS.cdh,le8cSo' I traçaQdo . a, :persotlalidade. do �re. epr�:a��aC:��j!� teqV�elnd�::'
11·
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�te ç1aque .e .
no p,ara lr�l. �� .�I? se� o, ç� e!rG g. mu- 410�mo��o wo.. ,!,a� :tß�pi�4P.Y,o,.. 911l!lndo� '.

er!- I &1 o,
.

eomua� .

r S er� .

ez_o volveu se acompanhado de far�
glilr seus

arroza.�s. O �ustel� mClplO, dada a operoSldade do, através de imagens bem perando. OmoJlÍento,n�och'e. tl.el0gl°b�a.dac�Jirh'H.mstraça� -tas �pplausos. n ; ,

dessa obra vahos3, Ja esta. de seus lavrado-:es. lançadas, o passado' aO' pre' gou ... e, talvez não chegue, qctue! . ,1lI �

t pOf' �agemb' J?ou A
ß

tarde. no c�mpo do .,.Ay·
. .' _' Mas" guerra hoje é um bu- e IUlclar, ar are a ue ur anisar more S. c.», fenu·se, entl',e este

em mUlta� dezenas de cor.
raco muito grande. dessßs que � nossa. ctdade, o q�é era ul_11' e um quadro de Tl'es Rios do

tos de reis e atende até ago# A C'am p.an ha de' n,ac I' o' n., a,l' I".sa- se escrevem com B grande Imperativo da sua ImportauOla Norte. um encontro em disputá
ra cerca de 40 lotes de terra. - tambem. Tentar caval-o nem e do seu progresso. de. uma linda

.

taça ofterecida
O pesadelo 'dos" lavradores C'a-O no's· Es' ta'dos do •. ·· s u'l� a eavl111o. E depois de 'cava. -

Mais adiante ref�riu se á oro pelo sr. Tte. Prefeitq MuniCipal,
é a estrada, que tem uma . do, - traDspólo serja um de� nova que se !n�taurou no vencendo o cAymore' por larga
t

- d rc de 25' k'i' salto no 'escuro. E a Europa palZ, sob os ausplciOS do Es· contagem.
.

ex ençao e ce a .

.

. t d No' 'I' 't
.

A'·t I' t.

. .d Sentido! Eis o to ue de a.. relo Major Nelson está muita velha p�rtt, !lsltar a () ov, a qua I?erml e que nOI e rea,Jzou-se no sa ao
lometros desta c� ade, ..,mas, larme aos brasHefi;o8 para

- Bandeira MONira, .'!o Ui) e�curo. O prevlle.glO de se construa e. se reahz� em t:;!rol Buhr, pr�movl�o por um.gru..

essa agora, esta pas<;itn�o que se movimentem e emple,
E. M. [da {ja. Reg�ao saltar no esc�ro é Basso, -:-

do be.m
.

pubhco. se.m f:car po de. sf!1horltas e moço� de

por' completa reforma, graças endam, cada vez wais, .a Cßm.
Militar e eUa ?8&be dIstO. m�ndlgaildo .recompensas flel.to nossa SOCIedade,

. UlI!8 ��Ir�e, a

a operosidade do sr. Prefeito panha efetiv� de NlJclonaHaa. se na )m.enstdade, dos a�e8...
.�
*

>I< rats, A segUIr o orador el�glou qual transcorreu" 1tmmadlsslma.

Leonidas. ção, verdadei?smente construo Feliz,meD.te .o nosso governo
. O SI .. Getulio Vargas, pre.

B f
,.

adComo ja djssem(\s a estra· tora,. de.· manei�a a fa�el' do atual, souhe compreender es.
sidente do Estádo Novo, Bca· revemed e, sera tBaucar, a

da caf',roçaveltem a exfen"a-o Bl'8s11 - terradosbruslleiros.· d
..

i
ba de,lalÍçar ao paiz int,eiro. uma exposl·ça-o 80'....o..;pe�uarl·a�e.

. ','. .

..
...,

. Soldados eia Nação, civis e
sas COUS8S. Logu e lD!C f), o seu livro «Nl»va politica do e-- ...

de 25 ktlomdros, dah em militares irmanados'dos meso sentiu,' como' Medeiros e Al' Brasil.. indUsfrial em nosso monteipl.
diante ainda. existem cerca mos ce�timentos patrioticu&,. buquerque, um ,dos grandes' o livro' .appareceu agora, ,.

de 25 moradores que fazem devemos nos iatel.'mJsar pelos patrÍ{}tas visionarios do pas- nestes dias de enthusia8mo Em primeira mAo, damos tras,� onde o commercio s 08

seus transportes em carguei- v�rdadei�os destinas da Pa- sado. que, 1108 cegos do Bra. glorioso. de -magnifica amr� uma nova sensacional 'aos Sors. IndustrIass pOlierão ex-

'ros, sendo que, até a divisa trla llrt.slleira;. d.evem?s n�8 s11 que nAo vêm esta eviden- mação da 1"a9&' JE' um es.tudo leitores que, de algum modo, pot os seus producto�7.

'·d C' Alegr exi�tpm manter e� eterna vJgllsLCltl eia são os da categoria que
do nosss. VIda nos ultimos tem interrasse pela vida a- Como medida preliminR.J",

e",. amp�
.

e ". "'_ _ pels. segurap.ça de nossa in- o rlll1:o popular considera 08 annp�, O Chefe do Governo gricola, pecuaria e industrial foi nomeada a seguint� oom-
metlS 22 k!lometros de pIca .egrldade,. lleiores: os que não querem

focabas minuciosamente os dt;> nosso município o que missão organisadora: Teneo.
dão, locaçao essa para a es· '. Já s.e fo� o tem�P,9 em que li vêrlt.

. problemas que, resolv:eu ,e não são OOUC08.
•

Leôoidas C. Herbster, Dr.

irada em projecto e que vae COnaC16nClI1 na�lonal' s.e re· .
'.

. . .
.

que re�ta a resolver, dlrjgm· . Com bancs de prol!lperleda- AfIlO' Höschl, MariO' Tavares,
. calcava pelo mdiferentismo Sen.tIU, a neceSSIdade de se d�'8e_ dlrectamente as "8gr�· de assentes sobre estes fac- Dr. Nemezio Cunha, Walde-'"

dos govêrno8 cegos, pela sua atacar, de se dcstruir 05 cu· 'mlaçoes, 6S classes, ao publi tores tie actividädes, 08 quaes mar Orubba e Augusto
impI'evidencia imperdoavel, J pins que üo!roiam 08 aUcer- co bra�Helro, enfim. E' um dia a dia se alargam para Schwarz.

, ..

permitindo a cànalisação' de ces ,de nessa nacionalidade; «ca.so.VIrgem», P��80� em !,�8· grandel58 e desenvolvimento - ....

uma unica ,corrente imigra.· de separar os bons elementos €Ia hIstoria
I
politICO�adDni1l8 - da n08�a communa, bem me·

MUTUAO
. Bi toria em Santa Catharina e estrangeiros, djgn08 de nossa trativa.

'. ,
recem 6sses esforços collec·

.

.

cCUlrenqa em umenau
que vinha sendo alem disso,ladmiração dos maus dQS 3U'

Em synth,esss perfeItas es- Uvos, periodioaments, seja.m
.

,

.

Blumenau, 3 - tloje, ás centraHsada em de.terminadas dacios08 d08 nocivoà ao Bra-
tão �esse lIvro finanças, ecç.·, patellt�ad08 publica e oUici;

l\ 30 h 'da m'an1.,-I succ" regiões do Estado, Gnde vivia . .
.

J
•

- nO.�la, movimento industrial, armante, para merecido in·

CATHAßINENSE').' oras' I a ....

na integral plenitude dos seus ad, .Jndividuos IDe8cropul�8�S, mIlItar, educatiyo, nesses oito centivo aos constrllctores do .'. .

.

deu na Fabríca Electra Aço costumes. e da sua língua, iso; maculados de idea! amblclo· aon:>8 d� vida nacional. nússo progresso incessante.
,. .Attona- S. A, um grave de- lada de quaisquer contat08 sos, de cobiça e que procu E aSSIm, um livro do Bra- Com este fito, a Socieda�e d�

• sastre, em que perdeu a vi- com 8. nossa raça. ravam aUmentar na nosss ju., sU � para o Brasil. A sua re·' Lavoura «Tres Rios do Norte., � Mutua Catharinense,primei-
da o operario de -nome João E o resultado dessß pratica v�ntudet indecisõas e fant�· messa, desde �og� pala todos na sua modesta. e proficua ra Companhia Catharinense de

Vissette, de de 21 annos de imprevidente Unhe. que ser, rnas perigosas de uma patrul os Estados, lInpoe·se CO�O existencia, vem imprimindo á Seguros contra Incendios Ie'

'dhde sQlteiro, natural äe pOf. força das circun�tancia{t de. alem, gera�do ums.men imperativ� .

da obra grand�o vida agricola· pecuatia do Transportes, com sua matt�

lCamb'o;in e qu'e r ·d· ,. SOCIais, e pelo desprezo. dos tal.ldade de tr�lO'dore8 In�on- 8a e patrwtIca que aUa. hIS municipio actividades ·novas em Blumenau. inaugurará hoje
..., eSI la ª,C mais elementares princlpios SClentes. DepOIS de mobihsar torta. e producente8, como bem o seu serviço de opera·ções. A

tualme11te em .ltoupava Nor., qUE:" regem a vida dos põvos; todos os meios in.dispena8veis MarMl d'Aubry. demonstrou por ocasião de Companbia, que representa mais
te.

.
.

o que até bem pouco tempo para o ca'bal-desempenho da uma exposição realizada em um· notavel progresse cálharia

O desastre verificou se na ali se constatava: um peque. Campanha nacionalista Que A saude do sr 1935. Melhor assistida e ex· nense e é de grande importan�
inte for,ma: O operado no 'imp'e�io germanico de�tro �e fazia mistel" e8S8 mesmo·

J..)I. N
.

periente, essa Sociedade pro. cia, p;incipalmente para a vida
segu h. de um estado da RepublIca, governo nela se engajou, com oao eves move actualmente intensa economica em nosso EstaJlo.

'. trabalhava numa mac �na constituído de alemães esaus a ullica satisfaçl10 que lbe RIO 3 _ C f p .
propaganda para a realiza- honrou-nos com um convite __

perto do Rebolo de E$menal, descendentes, nascidoi no restava, de poder contar com ..
�

.

on_orm_ no
çãs de uma Ex;:;osiçAo Agro· para assistirmos a acto inaugu·

do qual em dado mm.nento Brasil, até terceira e qu�rta os applausos dos verdadeiros bCfamos, o sr. J?ao Neves Pecuaria e Industrial, em 12 ral de sua, installação. gentileza
soltou-se uma lalllina, que gerações .. P.Of mais :qua· aI· e slnceros patriotas. .A �8.m" da Pont<!ura sentIU-se, enfer· de Novembro vin?ouro. pel� qual dizemos nossos agra'"

veio bater na cabeça do in- guns brasIlelfQs. de tSD.!pêra panha
..
prosegue: 'vlrorLOs8, mo, deVido a uma Cr1s.e de A tutura expotHYäo, conta. declmentos.

f '1' ario ·partindo a sanBats, verdadeuos patrIotas, b�m dIrigida, r�speJtada, ade· apendicite. Tendo se ag14ra- rá com o patrocimo da Pre- --.--------
e lZ ope·r ! como JOSE V,l5RISSIMO e ou mIrada e auxilIada, expoDt�· d t d d d feitura de Jaraguá e apoio Vae trocar o c·nema. efo
mesma em dOls pedaços. I troa clap}assem e oonclamas· Dt�amente, por '.bons brasilel va o ? seu es a o e sau el das classes interessadas 1)ro� � , p

A victima· expirou no mes"l sem' pela verdade dos fatos; rOi. E proseguirá, na mais ce- o.ex d�putado federa1. p�lo mettendo revestir·se de'" am- theatro

mo instante. "desl!ertasst:m li atenQã? dos (lente frase de nO�8o ex Com· RiO Grande do Sul. fOI 1.n- ,pIo successo, pois, desde ja, RIO. - 1nformam de Holl�,
Compareceram ao local as' governos, fizessem sentIr pela" mandante da Regla.o, o !!xmo. ternado n12m samltono, afim e@nta·se COIl\ a coopeJ:,t1Qão wood que o actor çinematogl8-

t
. A 'oliciaes medico e imprenso. o grande perigo 8. Snr. General José M.eu'! de de se submetter a uma inter- de todos os mUDicipios 8,) phico> franchot Tone, que. re

au Orl�as.p.: . que o Br8í\il se arrastava,_era ':asconc�10B, «cp ....o Imper�- -'. -

S. ti importante c rlame, centémente se.paroH se de Joan
em segmda (.\ cßC!aver fDl inutH. O eco de t\eul! g:ntos 'ÍlV� nacwnal, pOlS ela é tioJe vençª? :l��rglca. ,_ �g:un o

I Armexn á Expôl3icão. se· Crawfol'd, dfoix�rá n cinema
tran�portado para Itonpav� i fi"stava destjnado a vibrar so·l cOn1pfeendi�<\ pejes que a.'!

as
...

ultima:" mformaçoetil o sr.! rão installados t:slrmds» das I para ingressar no the�nro em

Norte oride res!ditt ! sinnQ e s{�m 1'e.::-pI1sta. perdia- mIam a Pütnil.', Joao Neves pas:sava bem, l tiD8d{i8 ao uma feira de amos· I Nova Vork.

Transcorre hoje, a data mag

c1lfficil ''de ,elevar o alval ·intellect. '

__________________________________�x'·�-- --·--- -------------------------�A ma�araf@ da'P,� 7de Se�m

I I do sr. Mario Tavares. _ A
�f Outras natas.

D'oloros'a
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Eetsoelece 1HH'IDaS para cobrança do Im- ISecção' Lilll"'e
l!osto sôbre a produção agríoole; I

8':275$360: O Tenente' Leônidus Cabral lkrbstel".� Preteíto Munici-!
pal de Jaraguá, ao, uso de suas atribuições, e

.. l

552$800 CONSIDERANDO qu,?, pelo artigo 30., -do de creto.Ieí
..

' . ..,. "

'

'l:E828$160 no. 7 de 24 dezembro ue lQ37, do GOVN'U.O à(\ Estado, foi e mais Intere..�ga(10J a. wrnd ! que 6c'Upan.!ill oe MR�

suprimido o Imposto cedular söbre a renda de tmoveía ru culavel tortune t"stame�ltlld? I eles Mr:ga.Hlf'l.I}S e !nUmNOa
raes;

,

pelo Comendador Domlngos I outros. F::lZ(:'ID pB'I"le--': entras

8:828$160' CONSIDERANDO que, em snbstituição B «sse Imposto, Faustino Correu, e em- g�?al'l ímportautes rez;;nd,�s e-. gran-
. c----"""=-�, o deereto-Ieí acíma citado. criou e transíertu scs muníc! ßOS que possam cu qUCIrlHJ.1 Je nuaiero de PfCQlOS �m 01-

. • Cl"

.

pios o de pl'üduçllu. agricoili e pastontl; . :"$., �nteI'e§8.a� IH" pEÇO e 8.C?�HH.\-, dai�('S cerno S€j_:l Ri� ��mdE',
8.8",,8$160 .... CONSIDERANDO ainda que aGS miwicipiüs compete lho habültarem se com ceou I PPl(;tas, Ba�é, ht�. vtt(!t'!& do

8-$ fixar a Iôrma de tríbulaçâo
'

como declara o artigo 30. do. mestos que mereçam valer ,. Purmal I,lgon Fürmt-fl1'fÍ, Itaim,
2 ( 800

mesmo decreto-Ieí : .

'

I [uridíco. Peço e digo Dom sía São Furtuus«, Sp.o Tiago río

9:115$960 .' o E C R E 'I' A : I ce ríríade, não escutarem
a ma I Bcquuír ão, Murrece s, e, enfim,

.' DESPEZA' ORQAMENTA:RIA
.

Art. 1 _ O ímposto sobre a produção acricola ínsu- ntrestações de certes despeí II em .qUa.fi tC.de. a frnnteira. E

Pg. a Rossweller & Lundbeck, Iornee. 5 bancos tuído pelo Decrete-Ieí n. 2. de 2 de fevereiro de H:l38, será I ta�og que, pegados pf�la. 11.1' dÍl.:heir:o E'_D1 J?,!"�'�;os, tanto no

de terrazzo, s.�liota c. mez . �OO$OOO cobrado de todos os proprtetarlos, pcsseiros, arrendútaríea I v.ela., porque .centenas aß bra- parz C( IDO u.) Uruguay. Isso
.

BALANÇO'.
-

r 1 t
a ocupantes .de terras rursts, substttuínúo assim, o. Imposto Sl ..CH'C vão mgressar na Co- pOSEO vos flflrmal' c protes o

Saldo que passa psra día 24.-8-38 8:615$96� cedular sobre a renda msndado, cobrar pela -Leí Muntcípst Iun�. da Fortuna, ('gpalhi't,Ul aquele que disE.er .�H menti.

�l:115$960 n. 18 de 7 de' agosto de 1936. falswadH. Tambem teU1-V2' :'íi. E NElea mrenos �síiio
'Al<t. 2 _ pãra efeitos 'rle calcules de produção, os Imo- qU,eD?- diz, que eu não J;l�8S0 C'.ilfif.'8:gr'HtOS e g}1fa.,n�idb.�"" o

8:615$960 veis ficam classíücados em quatro cetegorias, de acordo

I
seI' . .Qr:OCUfii:f1"(�l'. Ora, Vf:>]ÜI!L �::"üiVú, que um Dr, J�l.lZ ..1.: um

com a qualídade das terras, t8.cilidades de cultura e situa- S�re, herdeíros, se um br6f.l �r. Prcmtct e um JUIZ de Or�

258$100 çõss.
le iro dentro de seu paíz , com táos toram processadus, por

í:i:s74$060 § 1 -- A taxa para calculo do ímpcsto será a seguinte: 8'li� dignidade pessos l, o cem estarem vivla.,ndo ,ou ftaudu,
.

Classe «A .. _ 3,1/4°/0 dms homens formados por I<3fHH 08 dfre,ltoß n08 herdei-

II «B» _ 2,1/20/0 faculdfide de Direito, dignoß res,
.

.

11 (iC» _. 20.0
em aeus actos, (ao hiel(.l, não E aqUI este II 80 dispor �los

8:874$060 lP cD" _ 11/20/0 pode áSfmrnir ·8 respolJBabiH I intere@�adMj du ditn causa

g § 2 __ O imposto e o calculo' dl1 . produção nM pode' dade. de 8c(lmp"�nhal' üg VÜS'I Rua FeHp�e Sc.hmyit n. 116

8:874$060 rãc ser inferiores ao que disigna a tat}�,la snexs. e I) total 80S mte.f€'SSE'S Desta caU$a· Mafra ,

r'
"

'

do primeiro, não pcdel'á exeder em 20 por ce'nto o ultimo Q�ero �ltlH" o n()�e dos meus.1 JORDÃO' ALVES DAyID.
;:>55$300 !.IlUçamerito do impoeto cedulal'., Ct,n.stituÚlcs em RIO Grande e

'-_

9: öO'
.' A�t. 3 - O 1.ßnçamento ào imp�sto será feito por' fÜll

.

pe�llta�: 1.. Dr. Edisto Rnmão I � '?)

CH.lllnflO da PrefeItura, podendo ser mterpostb re.CUfao para Pi.l1Z, 2. Di. A!y Lop{g Ma.
./ ��rliil@} �

.
"

.0 Prefeito Mun!cipaJ, de acordo ('(Im ri psragrtlfo 9 do alt'. ehado.
. - c.. .1

9.429$360 50., do já referIdo Decreto-lei n. 2...
"

,

E aqul. �(jU uma relaçfw I � ij(l.�
.

. , Art. 4 _ ESSt) impcsto será cebrado ]]0 mês dê Quiu í 0.13, algl_'lJS aos �Hm�� [que per" i \\P M���m((J)' r�lClI1IrS©
9:429$360 bro de cada eno, .' . '. _ ! !(HHlen: li lwraDça: 1. Uma i �

. Art. 5, _:. fietim isentos do imposto as pronriedades I :;':lZendfl.,
S�lç(}, 2. Callmtüs, I1}',"$OOO

com manOH de um hectar e as que pertençam ás comuni, 0é· MOreIl'B, que dentre elae
»

A
..,l'i,'T� _uS,A·n�I·A.. Ti==� II «

..., dades religiosas e J'Je ensino: . a. !!len<;:r. e stinge 5 lt:guafi'
� Ih AKiiAa ...LI!.

. _�:Õ46$360 Art. 6 ;--- Este decreto lei <:ntrtná t.m vigor· na data e melt� quadre,dss, fazendas -�---

.

, de sua publicação·, T.6'vogando· sc rtS àÍí?pt;sições em contrário ' --

Ne· ·IS·.I'589:54ó$360
,. 'PrefeH'ura Municipàl de Jaraguã, 18 de;; agcsto õe 1938,;

-

!
!aNFRAQUECEU-SE? e

•

NO
aR.] LEONIDAS C. HERBSTER o ..\inda tem tosse, dôr nas

;. . TA: A d00u�entação rete.rente li!) balance{e
"

.

Renato Sans. costas e no peito?

�pr8·, bem c�mo 08 l:�roB estão 8 diSpt��ição'
,

'T
l

'"
..d� quem quell'fi .examlilSl', ,�. .. , .. ,

A ß. E L A \ se o poderoso tonico

Cada terreno Rendá an'i.ial 11". VIIHO CHE.080TADO.
Até li arca de 1 hectar 600$000

2,1/2 hectares .700$00.0 I
,

.

5 800$000 !
.

10' 1:000$000 f
15 ];100$000 j
20 1:300$000 c,

25
. 1:400$000 I'

R
30 1:600$000

ua Dr. A�don Batista - Fredio Otto Wagner . � 40 1:700$000 !

recentemente Instalada a qUàl vende os artigos como.: .

50 1:900$000 ,1
OUP'AS FEITAS C

75 2:300$000 I
(::"\ (:'1

BRINQU· ,AMISAS, GRAVATAS, MEIAS, . • 100 .' 2:800$000 I
\,� " :

são ve'da!�r�!�;:eE�s��:b�!���' el... por preços que �
,

i\����$g�g' r (\-'iJ/I i\";"V�Todos os artjgos da CASA MALL,MAN'N '-V!1«/'ITI 1 'I 1 r!
M ... 800· 11 :500$000 '11 II,ri I �!.� J'verdadeiramente o seu preço. t ,000 . 14:000$000 I II .

_ VER PARA CRER _
Prefeitura Municipal d(\ Jaraguá, 18 de agosto do 1958. I 'f-Al,

-j \ I
a.) LEONIDAS C. HERBSTER..i. . I t I

�12I_r§JIIl�_IilIilIiIfilf§lI9lI2l� • PM ReD.:!�;S;_ _.... 1 f i I

I· Dr: Placido A�[��}9 Oliveira II (Se2Óes. �Iá:a, �mp�Ud�m�. Maleitas, I Ali�lãíir i a
fiI 1 Advoga nesta e na, Comarca de Joinville, (§J

TrernedeiraJ

II :Residencia : Rua aHo R. Böhm _ JOINVILLE � Cunm'se rapidamente êom

fÃIiIllIilIilI§j[t]iilrtJfiIi1J1l�ltl�lt1i1(fJlllilJ!llilJ!iil� . "CÁPSULAS ANTISEZÔNICAS
, MINANCORA"

rv-Iovimento de: Caixa
DIA 22-:""8-38

Saldo do dia 20-8�38
RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do dia 22 de agosto de 1938

DESPEZA ORÇAivlENTARJA
BALANÇO:

Saldo que passa pera o di � ��3-8-38
. DIA. 23-8-38

Saldo do dia 22 8 38
.

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do día 23 de Agosto 'de 1938

,

.
DiÀ 24� 3-38

saldo do día ,23-8-'3&
RECEITA ORÇAMEt··rr.A:RIA

Renda 40 día 24 de Agosto de 1938,
í. '

�

DESPfZA ORc'A.\;1ENTARIA
_

BALÄNÇO:
�

Salao que passa part!. dIs 25-8-38
�.

.

DIA 25-8-38
Saldo. do dia 24-8.....,38 .

..

•
• '. _

RECEITA ORÇAMENTARIÁ.
Renda du dIa 2t).de_,-\gosto de 193.8'

,

DEZPEZA OgçAM,EN;rARIA
.

. BALANÇO:
Saldo que paS'Sa pan). dia 26-8-38

, orA 2.9-8-38
Saldo do�dia 25-�-38

.' ..

('- � �, i l l

.<n ..'
•

., R.fCElTA ORÇAMEJ\TARIA
.

.nenda do dIa ,26 de. agosto de 1938
.

,

!

DESPEZA ORÇAMENTARiA
•

BALANÇO: , .

'

.

, .jaJdQ, que passa para dia 27-8- 38

Empffgiillo (am sue·

r.e�30 r.,,� anemias 8

CúIlVêks.:Eflças .

ltlNIW SOm/NO
liDS fUU,�(jLr

TRIUNFO
Civil, MIJ,i�a.r
e Feiflt!oviarria

de
CYfHLLO S.CHIOCHET

. (O Triunfador da Moda)
-x-

Praça HerdHo Luz N. 15
MAFRA

,---

Em todas as bm:s Farmáçias',

I� E' um produto !lOS LABORATORlOS «MINANCORA:f
�1 Joinvile - S. Catarina.

�,,,.. 4 NiA' &%=&&4$';' 4i.MUR4§ÇJJ_

Zu GelegenheHspreisMostruario de
zu verkaufen

Afim �e Bttend:f a �� pe(:U�o do Serviço de Fomento
da, P�od�Q.ão yegetd do.'\11mst�no da Agricultura, a Ajll 1 DKW Motorrad, 9 PS, f2S[

,d8�c�a da SUD InspectorIa Agl'lcüta Federal em Jaraguá neu, ruer 2:800$QOO;
8?�lClta al�ostr�� de

i eem��t��� aos Sm:;. Agri.cultol'e�: 4 _ Baui;llaetze. innerhqib des
(lom a poss!vel Ill���.c.a, Plir.� flgu.rarem na proxima Iflira Stadtbezirks, 80 m front und
de amostra",. no DH:;"...l�O f�de,:el. .

,

55 In tief, fuer 3:500$000. und
_

A 9-uantHilide umHmß e de um 8.té cinco kilos. purR ca- i P:::ar grQs;;,(! starke Pferde,
tta vanedadA e I.'S remer.:C'H.' de�re"'l "'6" f"':"

-

f' J Ab'
..

S .�. . -'. � .....<.? ,.... It>... vu:::'B pafu OSOI'fo uer ]eue r tlt zuverlaesS1g.
� RJ.ÖIV8.!, AlUdan�l� Agrw?la ,de ,Jil.l'ag��, -. inciui!lào Be aß zum Preise von i:�OO$OOO.

'

�n l�a_ço�s 0!:l nUlu�, ao otferHHue, .re:mlencm, varieJade ..
e .. Z\! vl:rhandtln mit dem Eigen-

fUl Cl8 e Bumente... tuemer MAX FIEDLER.
.

= L__ ·_�

Breve:
«Sonho de Amül''&
y=_"_""=

AMANHÃ:AMANI-IÃ Domingo, dia 11 de Setembro, é!s 3;3Q d'� tard,.:: e 8,30 horas da noite.!!!
1°. Um lindo "Nahli'al" Nadunai 2°, Um Dezenho animado 3'. Km

Domin(lo,

lvbynâfd
.,
em

I' Quem, foi o feH·'

I sarda!
i Os sms. Angelo La Porta
& Cia., ccnccsdonarios da
acreditada Loteria de Santa
Catharina, acsbam de pagar

I nesta Capital .�o.. snr, Abel
Esteves d� Aguair, industria
lista em Praia Grande, mu-

nícipi'O 'de Araranguá, que
I veio receber por' conta de

i terceiro, o premio do bilhe
te n. 13.159, c(j'ntemplado
com 4:000$000 tUt extracção
realizada quillta feira, '25 de
Agosto findo.

.

Segundo dtdarou o sm.

Abel Esteves de :'Aguiar, o

feliz possuidor do bilhete
supra é o sm. Arthur Souza,
agente 'da Estação :de Mar
retes, mr'Estrada . de Ferro
Dona Thereza 'Christina, no

sul do Estado.

4:000$000

Dr. Paulo Medoiros
"

fAdvogado,
JOINVILLE

€) "CONTHATOSSE"
E' DE EfEITO SEliSACIOHAL:

, Nas tOSSIU rebéldcs. e tr�i
çc;eiró!s,IOCS bronehites cÍlronieas,
gff?,eS, rC;GlIidé..:s, esc"rro;; 'lil"·

gUE1CC$1 Q:O�,:':S tl0 �e!<;,? � �H.iS

e.�$t�!: {. h'is�;nrJ:as �. fr�;_:1U"�6 �� ..

r't;J.ç f..... ;.t3 d,.< :::��'t::�,t,� fJ ,., - .... ,,- !J

CONTR,.�'fC;:':';;�·ê 9 rel!��:l��""�b ..

soluto, Ílel'"ie'�, que .,;5" fal!oil.
. ,
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de tempo es�e

•

Eis o modo de combater um resfriado commum:

a

•

-Tome 2 comprimidos de

.Instantina assim que sentir
os primeiros symp-

•

•

tomas e, se neces

sarjo, repita a dose
2 ou 3 horas depois,

•

• tina

como o impsludismo, a grippe, etc., convém
t{>�tificar-se com um bom reconstituinte. O
TQNICO BAYER é o "Az" dos tonicos,

,

1�1 �·'���i{�::��r,.;.,.,0...... J.tlr�.'.. ,:,�:�;;;.;:.:.::..:ew.�ä.���r.;;;;;,";;.,,'_;;;;;";;;;;;..m:WAM,.;;.;;;:...;;:;,;o;.;;,;,:;;;;;;:;;;;-.,.;._._-__;;;;;;J:J
.-
,

" �. ,',
�
.:_,. .

.
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".' :

Socie�ade de Atir'a�ores Isabel III Ir;=.;:�=��
MO�lFlCAÇÃO DE ES.T�TUTOS., II R;d���!leo����:;-.: -� MLevamos ao conhec,lmento dos, nossoe aS�I,c!tl.do8 que Q Avenida da Independencia "

em. assemblea geral'l'calissoa no dta 7 de abrtl do corrente iJ - O
ano, foi mudado o artigo 1o, des estatutos, que passou a tel' "Clt;c:::t(c:x��.•::::::1lI::::n::::x;c::IIIlC;;;:o1ICfX

a seguínte redação: .

II eM L. ,!21_

Capitulo I I-=-----------.....;......----------Ii

.'

•

orrelo ovo
Sabbado, 10 de setembro de 1938 -s. CatharinaJareguá

o dinheiro I A�SOGI'ona-o EJuca-dos Padresll."L a� U I

Os pad�ê's não íazom ., €lI"DIlal JR Sa-o P-a'nlosem dinheiro ! .. , I tJ . U Uu
Os Padres vendem a Missa,

os Sacramentos, as bençams l «. Foi sulmettida a- exame de
Carlos Hoepíner, Presidente 'Si não fosse isto. eu seria dactllografia, a gentil senhorita
Manoel Luiz -Silva, Secretarío catholico praticante.' Ruth Hesse, alumna da Asso·'
Carlos Kwítsehal, 'I'escureíeo. I Ponhamos os pontinhos nos ii! ciação Educacional de S. Paulo,

Reconheço serem verdadeiras as firmas supra de Caro 1· - Não :>provaDlOs, pelo por sua agente nesta cidade.
los Hoepíner..Manoe) Luiz Silva e Carlos Kwítschal, por contrario, oondemnarncs do mo proíessora Da Eulália Bemvenuti.
'er derlas pleno .conhecímeato, do que dou fé e asstgno do mais formal a ganancia de Nas provas íinaes, que tivemos
em publico e raso, E centra Ulceras de Bauni, feridas

certos sacerdotes q�� SE. Sn' I a cpportunidade je assistir sab-

Hanse 6 de S'etembr d 1938 antigas, Ulceras Malignas, etc" use Vl'� do s?gr::do �l1Imste�!o para I
bado ultimo, a sita

..Ruth, mos-
�U"", u "'�

,
ü e '.

_ ennquecer. Sao dignos mSClpu' trando saber e capricho, escre-
Em testo. da verdade e não sofra maís los de Judas Iscariotes ! veu uma mediá de 25 palavras

O tabelião TAP A J Ó S L I Q U � D O' 2 _. Não é centra oespi: ito I
por minuto, fazendo assim seu

WALDElIfAR LUZ. (u s o e x t é I' no) de Jesus Christo acceitar dos I exame com distincção.

--a-- O Laboratorio garante a cura. - Unico Agente 110 Sul do Brasil. fieis os meios necessarios �,vi A Associação Educacional de S.
egistro Civil 10 7 de Setembro L. ROMANOWSKI Florianopcüs d,a, a� �ese:nPél1ho c.onvement.cj PÖbllo-, que

é entídade juridica, re-
,

'

I do ministerro apostólico e abri- conhecida por Decreto federa'.Artur Müller, .Escrivâo e O

I em Hansa lhantamento do culto divino. vem leccionando diversos cur-íicial do Registro' Civil do I qs propries apostolas, �ob as \os. como dactilografia, conta-r, distrito da Comarca de Iara- cJuro que darei Iíberdade GroIDI'o Jas Hosal"! I vIstas. do Mestre, acceitavam bilidade, portuguez, corte de

rr:�i�stado de Santa Catarina,
ao Brastl» e Independencía 'O· , U ' J Registro Social

I donativos;
refere o Evang€�o I costumes,

etc. com os melhores
Faz saber que compareceram em ou mortes, eram es dísticos que diversas pessoas devota as resultados, prFstant�O deste mo-

eartorio exibindo os documentos exi- allegortcos que ornementa R ANNIVERSA RIOS: I ao r;Jazareno' e aos apostoles es I do es melhores serviços a cal-
gidos pela Lei afim de se habilitarem vam a praça por ocasião. dos

evestíu se, no pretérito sab José Emmendoerfer servrarn com seus haveres. PU-j lectividade. ,.

para casar-se: 'festejos ao día Maximo da
bado ultimo, de excepcional . I dera lião! Quem renunciou au ------------

"EDITAL No, 819 +nacíonalídade. Duas trazes brilho, o balle insugural dono � data de �on�tem asslgmlou ma profissão lucrativa no mun ILt'·" .

d E t d
P l"'b b d D d

vel li sympàthico 'Oremio das ma.ls um. Ii.rn an.l.o de s,ua pro. ('O, co"'sagralldo tod" a S'1.:1 VI" O ena o s a o
au 1110 Frei erger e Maria su lime e . Pe ro, duas t - t d d tI'" ," < �

Stinghen. trazes que rememóra o ges.· Rosas�-... . ,

Vfl _osa ÇXl� enCla, o
..

lU us r!- da ao bem esoiritua:I (�, não ra de Santa Catharina
Ele, &oIteiro, tanoeiro. com 30 to beroico do imperador' ao

ConstItUído _de senhonta.s de. aI snr. Jo�� E�11��ndorfe.r, fl� ro, tambem material) do proxi
anos de idade, brasiJeiro, resi. arramar <.t laço portuguE'z do

nossa set ,SOCial, o cGremlo das' gura de relevo �o�lal nesta CI·
mo, tem, ceI tamenle, o direito Resultado da Lotéria do Estado extra

dente neste distrito em Francis. seu chapéo lias margens do
Rosas» velo preencher uma la" dade.

A 7 d j. t t'
de 'Sêr por elle sustentado nas hída hon!eG', dia 8 ôe SetembJo, que

A�Pldl' cm'!_a, que na muito tempo Jara- -.
_ .,'" o

co, rr,e�Le. _ ,es .�,lOU I necessl',��d"'s a'a VI·C'>!. Dl'Z ex' nos 10i fOfnccído pt lo Centro l.oteric.o
CO U',l;; • au a, natural de Santo cau a ozo Yplrang.!i, dando -

. d �·t·,
d� < -

-

-

Q3gua reclamava. mais um anno e _X1S enci , () prOs"1'm"'nte Sa-o Paulo' O o
- P-ua i? de�Novembro 3_ .

Amaro do Cubatão, filho Itgiti aos brüsileIros uma patria re- A
.

t I h' Al dE' g
,

... �d.. ,
() ." ,'0 P"'mlO 12('':\8 50:000$000

mo de Nicolau F,reibergcr, la- demida coolidada nos ansei. ,presIdente, sr a. Esa BUiC ,SI. exan re r�m t:-, I parario bem merece () seu sus· 2.' P;·�;l.i� 13238, 4:000$000
d apos ter. empcssa�o as. su�s -: A ephen:eude de nontém I tento" (Manl, 9, 10). E 'ainda: 13. Premio 1364 2:ooo$oQOvra or, natural da Allemanha· e os naturaes de uma patria companh:-uas �e dlre�iotla, em aS�lgnalou maIs um natal do sr·I.,Quem ao altar serve, do altar 4. Prem�o 5958 . 1:000$000de Emitia Oesser Freiberger, do· livre. Independente. Empc.·l- c�rt? e sincero IlT!provls.o, trans, Remaldo Soares. lia de viVEr" (I Cor. 9, 13). O 5. Prellllo. 10994. 1:000$000

mestica, natural de São Pedro gante as manifestações esco- mlthu a palavra á gentil senho, FALLECIi'll1ENTOS
,,'

.

d I
Todos bilhetes termmados em 38·-:-cde Akantara, residentes neste lares, sublime ao oração do 'f Od'l: BAd 'd - Terca.fdra ultima falfeceu grande i:!postolo, e ver ade, E- 39 - 64· - 58 -- 94 coube o premio

distrito a estrada Franci�co de
I
Snl. Waldemar Luz. FOl'mida-

rlla l:a orgvs, ora or� o
t 'ö'd B',

.

M xerda a sua profis�ão de ü:ce· de 25$000. -'

'Daula. velo quad"'o VI' .. ,,,,, repreS"D
Clube, que, com enthuslasmo nfes a Cla .e, o �r. enD]aml!1 a

Ião nas horas vagas para não·,Paradia15docorrenlemais50:00o$oöo .

.1-" I:..-V v
e eioquencia proferiu bl'1lissima ra, comerCIante a rua, ommgos,'.. h ·'t-· I. Ela, solteira, domestica. com I tado pelos irmãos Aitieres e _

<,
da Nova, .

s-er 'pesauo aos c rIS a05,. !lias --,-- .
-'-:

.

t t d 'd d Ad' M 1 oraçao, congratulando-se com os
" f ,defende expressamente o dlrfl .

-
-

vm e e qua ro anos e 1 a· fo,

,.
ze emr oraes DO pa �o, presentes pela realidadp que O ent.,rramento e fertuou ße

t
. .

t dE"' PharmaclCI! de Planta0
brasi�eira, .natural deste distritO" tendo ao fundo a bandeira '

II' h'
-,

no dia seauinte com grande a. o que ,o mmls ro
.

a grt;:J�
.

-

domiciliada e residente !l"ste invicta, CtJ-ID a efígie dO pre- naque a. ora, tornava.se o 'h'
t>

t
I

tem de 'ser sushmtaao pelqs fI- Amanhã dia 11 estará de
.,. sympathlco club "OremlO das comp'an amen o," .

. 11 ' '. � ··t' .

.

.distrito a estrada Jaraguá, filha si.dente Vargas ú condestavel R'
,

-

,
I - Falleceu em Massáranditba I fiS.. e f e mesmo, Lcel tiva com

l C Pharmacia NOVA
legitima de Augusto Stinghen,' Chefe da Nliçàc. °Tsas-.. -

d
- I a 25 do m"z p pas.;:ada a ve� smmE> grato as esmolas dos pan etOa

-

•

ermma a "ua oraçao a se- "
-

�

b
'

t-' b t dA'}
•

falecido e de Angdi! Basdini Que o 7 de Setembro fi- h
.

'O'
- .' nerancla senhora Da Fr"ncisca c rIS aos, so :e u o �a c lfIS- '

Stinghen, domestica, natural de que gra.vado da nossa alma n.onta dIla Borges fOi

aPlaU-1 R f O' .' ti "tandade de Pilippes, que lhe e- ção religiosa. Podiam offerecê'

Blumenau, residente neste dis i oomo nfi rioB�a retima fica
dlda por prolongadas salvas de

J u_1I1aD· Jas, esposa o sr.
ra a mais querida. Ia t3mbfID em out�a occasião.

tdto a estrada Jaraguá. . gravado o sorrizo da prima. palmas e cumprimentada por oao las,
O ideal seria que 05 proprios Comprar lVIissas ü!J vender Sa'

.

JARAGUA. 5-9-1938. verti alviçaretra.
' pessoas de relevo soc!al, que se I

fieis providenciasselms pontanen· cramentos é impossível e ab'
2chavam present s a lmda festa; mmte pelo sustento convßnÊen surdo!

EDITAL No. 820 r

HANSA,8de Setembro de 1938. As danças prolongaram se ate te dos seus pasiores. Mas, co 4 - Os Padres não fazt"m
Celestino pfdri e Clara Pedri. O corl'€spündente.

alta hora da madrugada, apesar mo tal não acontece na maior nada sem· dinheiro? O amillo
Ele, solteiro, lavrador, com da. mugi.c" não corresponder .10 parte dos paizes, 'Viu·se a auto já se confessou alguma vez?

vinte e tres anos de idade, bra· brIlhantismo ja, festa. ridade ecclesiastica obrigada a tl pagou? (Si pagou, foi porque-
sileiro, natural deste ·distrito. PREFElTURA MUNICIPAL I

.

t.
dtíerrninur certo� Emolunentos tin�a roubado,. e. o confessor o

domiciliado e residente nestá
DE jARAOUA' mpor ante para a sustentaçao do clero e çbngou a reshtUlf, sob penade

.distrito a estrada Itapocusinho". .

_ do culto. lhe negar a absolvição!) E sabt>
· filho de Gecundo Pedri" lavra-. transaçao· 3 � E' ridículo e prova de o 2migo como é penoso ficar
dor, natural de B1uménau e de Ed.tal ignorancia affirmar que os Pa- horas e horas no confessiona-
,Maria Pretti Padri, domestica, Acaba de .ser vendida' .a dre.s vendem a Missa, os 5a· rio, fa�ando em :r.eia voz, E�C;U-
natural .de .Blumenau,_ residentes· De or.dem do Soro Prefeita firma Lundgren Irmãos, de cramentos, etc. Coisa fSl1lit itual tàndo com attenção, presenclan-
nes!e dlstnto a estrada !tapo- Municipal torno publico que Pernambuco e frabricantes não é susceptível de' com· do toda miseda do cotação hu-'

-cuBEtlnahOs'olt'r d m' t' a
durante ° corrente mez de da poJvora "Elefante", a fa. pra nem de venda! Que diria ° mano.? Já assistiu á Missa do-

I el a, o es IC, com SETEMBRO d b· dille t
. leitor si eu affirmasse que ° minical? e pagou ?,já commun-

dezoito anos de idade, brasi- � .' arr�c�. a se na r,�ca e p� vora a atmen� professor de mathematica ou gou'? já recebeu a Extrema
· leira, natural deste distrito, do· Co�.adoru), âa PrefeItura Mu se desta CIdade e que per· ... .,

.

'�

I historia natural lhe vmdeu o!, Uncção'? já assistiu a uma pra-
miciliada

-

e residente neste dis' ��:�RII:'�O��OF��S�Õ tenda ao �industrial sr. Kei- continuarão
.

a d.esenvolver seus cOllh��imentos, �orque .0 lica ou homilia? já chamou o

trito a estrada Itapocusinho, fi
_ 20. Semestre.

W' noldo Rau..
.. cad� vez malS a Importante I aluno. gratifICOU � ensl�o _ (Sf]� Padre él, um do�nte, •

ta!vez Ie-
lha de Severino Pedri. lavrador. Os novos

.

propnetanos fabnca Jaraouaense ,por .Sl mesl1!0' seja pm mter guas e leguas de �ammho
natural de Blumedau e de Anna Nilo satisfazendo o paga. "". I medIO dos Impostes que pag3. ou mesmo sem cammho? e o

fischer Pedri, domestica, natu· mento no referjdo mez, fica·

S O Ati O
"

J ,,' ao governo)? O estipendio ou amigo nãQ -sabe que o Padre
g'al .da Hungria residentes neste rá o contribuinte sujeito á

O O
esportula que os fieis costu· tem de fazer e faz de graça to-

distrito a estrada Itapocusinho. mlJlta de 200/0 soht'e o Im- C - Ira oros aragua mam dar, segundo as prescrip· dos esses trabalhos, que for-mam
jllraguá, 69· 58 '�ge::e:��:i�ße:t��b��n��mj�: .

I (j". ��:s 01f�r��:���: s�:�jO�!m;�� :a:���t�a?te da sua actividade

EDITAL No. 821 dicialmente, ,ocasião desta (lU daquella fune (Conclue nO proximc numero.)

gjr�à� �����t.HostiIÚ e Mar-. -�ic����a�: ff:r:::!�i�U�� ��� . Sabado dia 24 �e Sefembro! »)>»011_-
Ele� solteiro, marcineiro, com lembro de 1938. a d B -/ P bl·

' '.

:!�l�� .:'�:�r�n�: dö!���: ':::. S••!!fã�!Tgu�tc�al.· ran e BI eu. ICO Sc/·ülzonverein .

miciliaclo e residente neste' dis -

'/
trito a estrada Rio Branco, fi- Domingo, dia 25 de seh:mbro, ás 8 horas da ma· 1(70' fIIA/Jua.ll' "

lho de Luiz Hostins, falecido e nhã, reunião de todos os sodos, na séde social. As 8,'15, ". , WH'-de Paula Hostins, domestica,na eine Central todos os atiradores, incorporados, marcharão a residencia
tural deste Estadot residente do re4 afim de trazel.o aos festeJ·os. Sonntag; den 25. September 1938
neste distrito a estrada Rio «Heróes da Serra· é o titdo J

.. l. ....
Branco. As 10 horas terão inicio as provas de tiro ao alvo. veranstaltet de ·Schuetzenverein araguá· sem dlesjae'vlgés�

do film grandioso, que ·3 Em· A 12 h 1..
'

Ela, solieira, domestica, com
preza' E. Doubrawa escolheu

s oras, lJanquete, e proclamação do novo rei; KUDI.ss�biesSeD'!Ilnte e tres anos de i1ade, bra- As 14 horas, continuarão as provas de tiro ao alvo -

.. (

.sileira. natural de Luiz Alves. para as duas sessões do eine
em disputa de premios. 8 Uhr morgens: Versammlung der Schuetzen auf dem

• domiciliada e residente neste dis� Central de amanhã, As 15 horas: Schuetzen�latz; 8,15 Uhr: Abmarsch zur Abholung �es
'trÍfo a estrada Rio Branco, filha

," Koenigs; 10 Uhr: Beginn des Schiessens i 12 Uhr: Aus-
de Leopoldo Reinert e de Olga

que será p,ublicado pda imprensa e DOmlnQUelra donconte rufung des neuen Koenigs und Festessen; 14 Uhr " Fort-Reinerttlavradores, naturaes des- em cartorio onde será afixado durante
' • "

cl p.. Uh B
.

te Estado, residentes neste dis- 15 dias. As 20,30 horas. sensacional: setzung er verschiedenen rel�schlessen; 15 r : egmn
o

trito a estrada Rio Branco. Si alguem saber de impedimentos des Tanzkraenzchens i 8,30 Uhr:
Jaragu� 8·9·38 �cuseos pajÂ,!!�� l��;;ler BAILE SOCIAL 6rosser S�hü.zeD-Ball;;::·E para que cheÇ1le ao conhecim�n·1 Escrh;ão Distrittil e Oficial do registro

to de todos passei o presente editai Civil A DIRETORIA. .�_D"_
t

Da denominação, séde e fundação da sociedade
Art. 1 _ Sob a denominação rte Sociedade de Atirado·

res Isabel III tuudcu-se no distrito de Hansa, município de
Jareguá, estrada. Isabel ur, aos 27 de desembro de 1927
uma sociedade recreativa com duração por tempo índeter
minado.

Hansa, 1 de setembro üe 1938.

Elixir Tapajós

'.� .' --;
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.

) �
, �-

-:: , ,�"',', .
�-'

Lavándo-se com o Sabão

"Virgem Especial idade"
d� WETZEL & elA - JOINVILLE (Ma! ca, Jegistrada)'

/" POUPA·SE TEMPO, DiNHEIRO E _ ABORRECIMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


