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do
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valle Ifap.oc(
eenstituem hoje
_1Ujam antigamer:
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dtEu.
A séde do m�nic,
",is estendia- se at
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sehras que lhe
Yrancisco. ll'
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d a· oolonisa'
abrO de 1883'
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o a;. i3-n- _ \do' (,
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•Jo� e trabalho aq�
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.

�
JA entlo a pODul_

sentava, em menor

turalmente, o . mescla
6.ie,. Aot poucos vii
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';O "voado, que sú
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fira. � '�enchia Qua'
(Í:

-
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�
.

conjuga.to· de se
,rx,es.
;' > AS' tUaB haviam
,a'Ua penetração, flon
Jfo,,_ marcando as eta ..
_ra de eívílisação e

!?, d� que se orgul.'�aense de hoje. .

Poram annos de t
iendo 1l terra, regt't
O" -suor das terefas "
"o cabo da enxada ;
at8 nem um iOf

o.•eio de prod
e leU esforço nl.
.aentmo, no half.
n�elt materia si
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CORKEIO DO POvO - Jaraguä do Sul. 12 de Novembro de 1938

Secç. Essencios

Secç. Fecularia
Indu�tria8 ßounidas Jaraguá SIAI
e

(Fundação de Rod. Hufenussler)

Abt. Essenzenfabrik
Abt. Störkefabik

de

Accessorios e péças
legitimas FORD.

.. � _ ----._- __ .. --- _- .. __ .. _._ _- .. - _ - .. _ _-_ _� . Pharmacia de Plantão

I
.

A'_!lßnhii âia (). estará di
IIptamaa a f!lv.lrmaaa Central, j • :•••EGJ��R••••M[t�N.a.a••••••••Dl.,,!ii

Só na Casa Germano Ehmke Filho.Wolfgang Altenburg
Agente autoeísado em Joinville.
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COR�EIO DO POvO - Jaraguá do, Sul, 12 de N'ovembro de ,1938

E-ditai

Arados '·Rud. Sack"
Desnaladeiras ,;Dia�olo"

de CARLOS HAPERMANN
Avenida Getulio Vargas Telefone n, 32

DKOOAS NACIONAES e EX'.fRANOEIRAS

Perfumes da grande fabrica Royal Briar .

"

,
..

Machinas para cortar forragem
Descascadores para café e arroz' .'.

MACHINAS PARA EITINC�ÃO DE FORMIGAS
. .:

•

r
.,__

IrEM TOD8 BRASIL

I�
�

�I
II
;1

�JII

t--- . .:..___..�-,---�
.

- �. �
ír .

r
.�;�...:::...::._ �

_ "';:i_ � •

-- _.
.

,� .

0°
- '_

- - PA Q.A

4r 20
I 1 I'Eo�SOA

!

Machinas em geral
par« a LA VOURA.·,' o

FOSSAS SEPTI(A�O"S
s� � 1 [ M � f. 1 v I 1 I G I;A ) O rI".>. n° 1� 4 � 9o

CARL�� '8�EPUIE S A Cálculo de qualquer
estrutura em con

creto armado
e ferro

Planta, execução, fis
calização e direção
de obras.
Aparelbamento com'

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado.

. '

Filial Joinville Sec. Machinas
Omar Carneiro

Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA

,1. Andar Apartamento n. 11

Caixa Postal, 784.

er
_._ PARANACURITYBA

Armazem ; de Sec=cos e Molbados

"J 1 RA GUI"Miudezas, efc.
varo
Nesta exatoria encontrarão

OB srs. contribuintes os impres
sos para declarações de que
trata o presente edital, que são
vendidas ao preço :de $100 o

exemplar.
fetação Fiscal de Jaraguá,

de novembro de 1938.
Jasé Antonio de Mattos

Exator.
Premiada com medalha de ouro na

Rua Abdön Baptista Telephone N. 24

Exposição Farroupilha de 1935.

\
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CORdEIO, DO POvO Jaraguã dó Sul. 12 de Novembro de 1938 �,

'"

Um livro so-

bre o nordes
te a ser lan
çodo este mez

'to sobre a vida brasileira. B
que a sua obra é, realmente.
de mérito preva o bastante o

nome da e fltora que o lançará
e que tem revelado ao pais os

seus maiores escritores novos.
-

Consultas das 8 ás 12 e das
2 ás 6 heras.

Clinica geral cirurgia e partos.
IUtAde a chamados a ••al.uer hIn.

Telepbone N. 44."
Rua Preso Epitacio Pessoa si«.
Tratamento ántirabico pela

vaecína e o soro antírabíco
do Instítuto Plnheírosã de são
Paulo.

o annuncio é a alma :

do negocio

-x-x-

A redaccão não se responsabi-
liza pelos conceitos ernittidos

em artigos assignados.
lp, . .

b
- bl''rvrtgmaes em er,", nao _pu ic> -

1 dos não serão devolvidos. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MdIH!f werton Kundsehe.n zur gcff..elligeD KiHl,ntnl�ß'
de nahme, da.ss ícn �b

gtonaís e tederaís integrBda� no Instituto Brasileiro
Geografia e Estatística.

Dá regularrentaçâo á Agencia. Municipal
" : DISPOSIÇÖES GERAIS '

de Estatistica de Jaraguá. '
Art; 3. - O Agente Munic,ipal de Estatiß.Uca é obri

1 k IO Tenente Leonidas Cabral H�rbi.terj Prefeito Municipal g�,do a carsctertsar a sue. atividade por uma extremada e � russen, usyer ' auie Jaraguá, no uso ele suas @tribuições;'
CQUEta nte dererl311ci� para cem as nessoas físicas e juridi. r

D E C R E T !\.: eas COMl IH! qusts tiver tratar pessoalmente ou por corres,

Art. 1. - A Agencia Municipal de Estatística ele Jilfß&uá pondeacla, evitando assim quaísquer dcsinteligencia prefu-

,ri��a, pela lei. Municipal, 5?b n. 41, de 10 de março ríe 1937: díeías ao servlço 80 seu cargo e atraindo, por outro lado,
..

e Iiliada ,ao Instituto Brasileíro de Oeog-: fia e Estatística por
ti boa vontade de todos, em benefi�10 do desenvolvimento ---,----_.,0* B.�

httermédlo do Departamento de Estatística e Publicidade do Es' normet do Agencia de Estatística. .

meines gesamten und retehhahíg eortíerten SChDmwaren.

tado, na fórma da Convenção de 11 de agosto e das "resolu Art. 4 -- as r�!ações da Agenci,; Municipal de Esta Lagers veranstalte.

�ões" baixados pela Assernbléa Geral do Conselho Nacional de ti8,�iC6 (JE) J8fftguá cem a Repartição C€Otl',6.1 d� ,Esta,
tístíee

I
Alle Sto�!e werden zu

el't<tsll,nliC,h bnHg�ll, PreI&80
rcer <lo

�statLtica em desernbro de 1936 e julho de 1937, terá' a seu do_ Esttl(lo ou <.:om. quelquer COS lH'gãns fed�rala do Inatí und unter ,Emk6utsp�tlil3 abgesetzt
•

cargo as seguintes obrigaçõ�s : tuoo, reger se äc, lU.v8riavel�ente, pelos ,pl"lDCipio8 fecu�., .

Aíso erne guensttg e Gelegenheít. u� Ihre Wç�ih!!.8.cb.tfJ'
1 ,_ manter, {im días, íamo quanto possível, medíante dos da. cooperaçäc ínter.aumíntetratíve, €m que se bssels I eínkaeute zu machen, aber NUR WAEHREND 60 TAGEN im

eolete, dil:'etl,�, ordenação e tratamento stetematíco todas ,lH" o !üußl sistema estatístico brasileiro. I G h
so

f h
'

j formações estatísticas útei� á admíuístraçãc �unicipal, Art. 6. - O Agente �1�liicip61 de Estatística ceverä! esc a ts aus Walter Müller
()bedeeendo, sempre que pOSSlVl3j� 6CS metedes e modelos aproveitar todas oportuuluuces que ee lhe cterecerem, para ESTRADA NOV

"" ..

sugeridos ou adotados pelo Departamento de Estatística e
C(lDVBnCer prticlcamente OB habitantes do Municipio da A Eingang, Francisco de Paula

Publtcldatíé ; grande e mdíspenesvel digo e indiscutível utílídade dos

, 2 - Ievantar, acaiísar e retlítcer tod&s �s informaçõGtl serviços de estattstlea. !ê::;�:s?::;:.���;;;;;�;;:�'
(l? que, pare\ a execução � desenvolvimento do Plano Na, Art. 6. - E' vedado ao Agenb de Esta,tistica: � Wohlschmeckend und-;;g;�;t;;:'
eíonol de Estetístiea, necessítarem 08 órgãos Integrantes do 1 - receber qualquer remuneração, auxilio ou pre- �,�"nehemell ln der Rekof'llfaleszen!
lostjtutü; sente vallose pelas informaçõf"s que prestar a qualquer in. ;;;;;;;i;:;iiiii;;i;;�i;:iiiiiii;i;;: Ist ;::;;;;;;;:;;;;:;;;;;;::; ,;::l;�

3 tere' sad . lUlfU!l.ItJhHJUUVUUUiJU.l.IlIl, Wlt1!Jt�tUlU--fIlHIlIIHJ.If';.

-. orgentsar, segundo o aluno estebelecído pela As. ,8 Q ,O, '

n� ,

.,.� __

lW,'I,!JII.lilJIIU"'IW�I.iUUl.t
semblêia Oen1Í do Conselho Na�ioDtI<l de Bstatístíce (lo Mn 2 - tormular qualquer comentário em desabono do r', �ß������r�'fCG �r.!r T�f.�J1'·� c

"'.. "" u," '"

i t t tt t' b '1' �, '

'

, ..<.)m$����:-� �ml
,

� lH��� ,

nografia Esttlt1Btico.De�critiva do J,IU!iicipio; S EI e�a es a.lß ICG r.IUH íHra; .
..,,:��'l'lImli�'�t1.lh':J,7i:!tA<';"'!W"�

4 _ colaborar IlItivamente no!.> trabalho3 prepautórlOB,
3 � envolve.2' (! nome DU üS serviços da AgenCIa em

���".�_a__, .._,�._.��":l.:;:;;:;'_�_''-----'-�--

bem corno Ud rJaHzaçãO 'dI l'ece.nscß.ameuto gerai da Re. competIções politicas , ��������ê""'X
p6blicu ;

,

§ UNICO - A ti'ansgreasãD �o disposto neste arti�o, SC !\ C 1\ r
. á,' , � ,

'

,

5.-- organisar ti publicar, quafHio GB seus recursos o torna o Agente pB;aaivel de penalIdades que po�erão VarIEl.r I
'

A fACULDApE_ DE
...

CIENCIA� �.C01��MI-, ,

permltup.w, a. BinÓ'pB� estatieticß ti,l(.)' Munidpio, que deverá da o:.nsurc. á demIssão, sl':'gun�(� a, {alta cvmetlda e devI- C�,S DO PARANA E ACADEMIA PAhANAENS!3-,
obed,ec�r, em Buas llnhas geI8.is. tW Plano Nac!üt.ral do daml:lnte comprovada p�r autür!CÄtHle compe�e�te.. I DE COMEl...:CIO 1epresentam, 110 PM20á, a malS

Estatística;, Art. 7. - O Agente MuniCl�al de EstatlstlC86ó.lançará

llidima
expressão do ensino tecnico' prbfissional.

6 - elaborar (lU contrlbuÍr eficientemente pura B t�laa �ão do recurso de representr.çao, 4ue lh'1 é fucuHado p9lo I "I d'}� 'pd·'.... �. 'c,
I' C d'd

boraçã� do& eleOlento8 referentes ao illunioipio e deßHna� Item 8 do digo que lhe � fsüult!ldQ peIn item 18 do art. 2., .

�

nstal(1 u� r!� ,P,r _ 10 �roPI,lOl a rua an 1 o

aos ai :flgUf*H' r;t\ AUls8 COI'igrttfico Mtmiejpal do Esta.do.' deste Regul�mento, depoIs de e�pregtH', comprovadamente, Lüpe::l 266..... em LuntI�a - Paral1a

AN. 2, _ C',Hnpete tW Agent6 MunJc1pul de E,8t&tiStica: todo� Od IDelOS cordiais e 1S1�Il:BÓrlf)� I.\(]; seu alcànce" pal't!. j� Mantem o,s segumte.s cursos:
.

1 - executar fj faz�i' executar as ordens do Prefeito obter &8 Informaçõ3s deneg�,das, ,111 Propedeutuo . Penta colttador • Superwr d�

Munic�pal, rel.8.tiyoe á organlsação e funcionamento da Art. 8 -,O Agen�e Municipal de EBt8tistica ü:t>servará, 1�1 administração e finanças � Datilografia, Estenflgrajia.
Agencm MUD.!C1pal; como dever ImpI'€'scrlt1vel, a norma de não deIxar sem W!

__âiiaiiõ__
'

-"'--� _- �-FT---
..--'--�.

.

2 -_ coJher� a.mtiisaJ' e rettricllX- pmJ90almente todß� a.s re�po.s�a .pronta qual9-uer soHcftaçãQ, et.w�it&: O,tI. verbal, que
X1!!!!!'!!._-���··��� _"""""" �,!!!!!!!!!!.;!!!!!!!!!',.!!!!'!!!!'

Informaçoes da que ti Repartição Centl'al de Est!ltistica dt) tor dlrlglda á AgenCIa sobre assuntos 6stahstlco6 üu cor �OOlÃllAll'X'ltAlcacalÃiiXI!Ã!"t.A.ll".,t-;;jlAll'Ãl[x]!Ali.ÃP'XlI:XU'XlIt1I11!'J
�BtadfJ tiver necesailiade ptll'1'l. pr'üceder ao sstud.o quantita.- relatos, cumpl'i�d� Ihn ajuda. agradecer em tenuos que pri, 1!IIIoI1XI1XI�lx.n:�:n:%U�ILXU:'tl�)COO!:t:!!XIi:i':.!t:X1ca�i�lXIí�

,

ilV� dús fRt�f!l ge1'8,i�, fisicüs, políticos, demugráficos, cultu. mem pela. COl'dlahaade, por escrito ou .verbalmente, toda e I!I

D PI
. �

01
·

dOI"
. �

a:us e mora�s OCOrI'H&OS no tel'ritol'io do Município; qU6lquer informação p.resta�:a á AgellCl8..
..

(I) aflldo' ymplo O IVBlra
Da

,

3 .- cOlaborar com ü@diretÜl'0SllaestabelecimentosArt.9.--Noslmpealmentoa do Ag�nte MUnICipal II r. li ADIVO'OP1.\Dn,,� ,

'

�
.

, I.ac emnno e pr(lfessüres àt� fli??colas comuns, flfim d� que
de �&tatistic8, df.lsd� qu� uHrap8sfll:� de seIS (6) dias, será !XI

,

oI! mesmos pOl:ls,am r{.;�nfCer, pontual e fielmente, informa, desIgnado um, funcwnàrlO. d l Pl'üfeJtUl'a para responder (ti
,oes relativas €L Htatxstica e,Úucac.iol}al:

. .

pelo expediente da. Agenc!u. ',' _ ,. B8 III <:>

4. - empeQhar.�e perl!u.�nel1te e v1g!!tmtemente lunto Art. to - Revoga� s:' _fiS dH;�üelçoes ,em contrário,;,
- Advoga nesta e na COm:HC8 de Joinvílle, r:AI,'

aoS. oflC,iais do RegIstro' Clvll, patti. que tenham todas as
entrando o presente Deerdl; (�m VIgor fili data da sua pUa

,"
,

�

fac!hdao.es necessarias ao cumprimento da obr'igação de blicaçäo.
. .

' Rêsidencia : Rua OHo R. Böhm - JOINVlllE Eil

d�volverem, regulurwente pfeencbidot�, á Diretoria. d� Es Pre!eltura MunlClpfi.l de Jal'aguá, em 21 de outubro Iij ,JIl
tatistica Geral, do Ministério da Justiça e Negocios lnterio- de 1938 (;jfi)li1IIUi1fiJ[I1l.1lHlilm1liJ[f][tlllJl§JlIJfiI��lB§IlfJti
res, até G dia. 8 dos meses de janeiro, abril, julho e outu� aB,) LEONIDAS C. HERBSTER

b�o de cada� a�o, os mapas �rimestI'aiG. de oasamentos, nas R(�Dato Sans. 1--------' .

�lme�tOg -e ublLOS que houverem regIstrado no trimestre
_'''- -,----.. -.-. ,-�- �

s Opportunldade
l:nedll:l�,a�ll�útl3 �,.nte�ior (e,rt..61 do Decrete fedcl'al ll. 18.542, II nrs.

"

,ue 4 0.,; ubzemb. \.lo ue 1928). I
. I -�, b 'c "d" t ··d d

.

5 ,_,_ faeiHth.l', SOii �diCll5jS do Registro Civil, se neces.
__'w

I
,ndustrioes ptll"a.l.a u ab e eCl os, e

I:Ul.flO, a I'ellie�s:;. QPürlmw, aos serviços de E6tatisUca do lJMpE .sEUS PULMOEö I� sabonetes, pharmacias etc.

��ta�(), dos ml1.pas mensais do movimento de seul!! CßI'tO. Uc5'-1nOO '
REOiST l\OS DE MAnCAS

fluiS, veceBBarios ao levantamento da bio el9tatistica .

b - instruir 6S informantes sobre a melhor inaneira
de. se preencher os queatiQnnI'ios que f-õfem dist\'ibuídos,
.ou v,ala .Agencia Municipal de Est;iti8�1ca, ou por queJquer
repa�'tiç8,tJ, estadual ou federal; filiada ao Instituto Nacio
nal de Estü.Ustica. Pnra se desincumbir deste item de su�s

tl.tribuições, (í .Agente de Estatística :recomendará, ínsisten·

leme,!lte, aos mrormantes, que respondam todas &8 perguD.
$88 aos questionarios estatisticotl, ou mediantt, s. meuGão
de algarismos, ou mediante as expressões "sim'; ou "uão"�
eonforme verifiquem a existencia ou ioexistenciu dus fatos
que os questionarios fizerem refen:Gcü:!, de sorle que,

J[lesmo no caRO de não haver, na localidade, nenhuma in,
formação numerica mencionaval n09 questíonariú8, 8êjam
estes integralmente preenohid ·8;

7 -� utiUsar so, na correspondencia flue mantiver
com o. Repartição Central de Estatística do Estado ou com

qualquer das repartições federais integrantes do Inet1tutv
da franquia postaUelegrafica prevIsta na clausula segund�
da Convenção de 11 de agosto, observadas estritamente
porém, as instruções especiais que, para iss@, organlzßr �
,Aßsembléa Oeral do COllse-lho Na"ional de Estatistica;

8 _,.. recorrer aOf concuros da iniciativa pürticular
sempre que �8ta lhe pOiisa facilitar o desempenho cabal
dOß 86U8 dedlgo dos seus encargos funcionais;

9 - rec.olher e ordenar todu a documentação utili
liIavei (fotografias, méipas� monográfias. etc.) no serviço de
propaganda das possibilidades economicas e turísticas do
municipiu vu da, regiãt) ;

10 - representar ás autoridades muniCipais sobre a

provJdencias. suscepHveis de melhorarem 08 serviços li

�argo da Agencia Municipal de Estatiftica.;
1� :- sugerir ..seja ás autoridades municipais, I:H�jH 48

fepa:rtlçoßs estatistwas el'taduats ou federais, quai6quer
P1ed�db.s que lhe pareçam úteis ao a.perfeiço9.mento dos
sernços de estatiftica no Município;

- Praça 15 de Novembro
12 - elil.fo.rçfl�-se por constituir, junto á Prefeitura e Santa Catarin�,

ree,;l��e sohcrttiçoes metód�8� e�B�n�8 de puWicações -���-���������������-���������������������

eSpeCH:U8, o nuelt:'1J inicIal de uma bibl10teca de estatística; ���'!"'"!;;;;;;;;;;.;;�:;;-
13 - estabelecer, cum mais vivo empenho um l'>i8te,

- ,ma de permuta Ge serviços com a imprensa l�cal, li. e8tl1
fornecendo todos os elf.m,entoEi jnfprmativfJs que digo de
que acaB,o nf3c;oessitar e üelí', s,dicitando em troca, o con
curso valioso da propaganda impes8ua.l em favor dRS in.
ve6tige.çõ,es estatísticas;

,

_

14 - él(;atar e prE'8tigLu', fiO Muníoi�io, todas üB reso·

J�çoes e recomendações das junl'fi Executíva Central e Re-
glunul de E�tôtistica; ,

15 - t�'catiJ,(' e prestigiar, no Municipio, 08 Agentes
ltineröntes dO' Depart/..lmento de, Euatistica e Publicidade
do Est.!ido, esflfrçl:uHII) (\lt:l, Dem 8BFJim, por todos OB meios
ao seu alcance, IHua facilita.r fi ação dos mesmos Agentes

16 - 8�IIC1tLtr eêC�lt.recimento8 aos orgäod de estatis
tica estaduaIS. e fed�lr�ilß sempre que, para a prestação de
qualquer servIço rels.cio.nado com as atividades doa mes

mo�, surgjre� duvidas quanto á ioterpretaçäo dos ,formu,
bUlos t�8'at!btlcü8 ou quaisquer outros;

, 17 .-' prestar !lo publiCO em geral, 8�mpre com jnte
ravel 8ul:Cltuäe, as mformttções estatJstiC8.8 que lhe forem
pedidas;

18 _- re fw..,at7Dtaf, na. fórma das leis em vIgor, contra
quaisquer pessú88, estabdecimentos e instituições que 8e

;recusare.m ti pre&lar as informações- estatisticas sol ci a 8S.

SE'ja pala Ag�nciâ !ü.cal, . seja I>eI8� regarti�õe8 re.
�i�;�,:..

.

<:�;;.�_)?: ',.'��<;"" �'f\:O:':";

Prefeitura Achtung Acbfuo.

COR�EIO DO POVO - jeraguá do Sul, 12 de Novembro de 193ß
.....a.M�nM�w�,;., = L= !t �

.u _ � - � ·�·t &ns� �� � �---

MlunicipaJ de laraguá
1. November bis 31. DezemberDecreto .N. 7

Vende-se uma machina p<lrni
e Analyses de produdcs no carionagens (fabricação de
Lab, BwrnatoIcgico do Rio, caixas de cartão de diversos

e.ncarrega ·se pessoa especia" tamanhos e forma;), em per
hsada, com correspondente feito estado, e uma

j!lnto ao Ministerio do Tra· Machina, typo estancia,
balho. para fabricação de cai·

Consultas á Caixa Postal Xas de pharmacia
n, 2 -- Nesta. com todos es pertenees,

movída a eledricídl1de.
Preços bara�issimos,

Qualquer informação os

interessados poderão obter
na redação desta folha.

(An tigo Laporta)HOTEL GLORIA
o mais majestoso edifício
da Capital e o unico no
Estado que possue ele�
vador e telefones em
todos os quartos.

Diariasa partir de 14$000
•

12 cúnfortaveis <ipada-'
mentos luxuo'3amente'
mobiliados, 80 quartos
e 18 banheiros.

Amplas salas de amos-

\ inclusive banhos quentes.

Loja de C_Içados
VIERHELLERFREDERICO

ARTIOOS MOL:ERNOS D� MELHORES FABRICAS DO RIO E CURITYBA.
Grande sorti!nento ein bolsas e malas.

Schuh- und Lederwaren
Herren., Damen· und Kinder Schuhe!n allen Preislagen aus den besten Fabriken von Rio u· Curityba.

OQOSSE AUSWAHL IN 'At<.BEITS·SCHUHEN.
,

,
Billige Koffer und Damentaschen stet'5 neu auf Lager.

SATTLEREI UND POLSTEREt Friedrich Vierheller.

-
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COR�EIO DO POvO' ,'Jar-lU' de Sul, 12 de Novembro de t9�

Nome, Séde, Credo e fins
Art. 1. - A Comunidade Evangélica Luterana do Salvador,

.
U. K. A., fundada aOB 28 de Março de 1935 por Rev.
Emílio Rheinhelmer, Walter Yungten. Henrique Heíse e Carlos
Sc:hroeder, tem sua séde em Rio da Luz e área de acção ilimitada.

Art. 2. - A Comunidade aceita todas as Escrituras Sagra
das de Velho e Novo Testamento como infalivei Palavra de Qeus,
e unlea regra e norma de nossa fé e vida Cristã. Aceita como

explicações exatas da Biblia os Livros Simbolicos da Igreja Evan·
gelica Luterana, publicados no livro Coneordía em 1580.

Art. 3. - A Comunidade, tem por fim a propaganda do
Evangelho de Cristo e a educação Cristã.

-

Capitulo II
Art. 4. - Pode ser membro somente aquele que: O elnb esportivo acima pQ,I'

, a) é batísado : ,

'

estemeio convida o publico
b) aceita ensino na doutrina da nossa igreja; para o baile que levará a ef.
c) aceita o credo do Art. 2; '. feito Ino día 19 do coerente,
d) aceita o Catecismo Menor do' Doutor Marlinho Lutero; á noite, no salão Ramthun,
e) vive crtstämente e aceita repreensão se desviar-se : bem como para assistir a
O assiste regularmente os cultos e participa da Santa Ceia; inauguração de Bua praça de
g) n�o é membro de uma associação secreta e ímpia; esportes, no domiDgo,��dia 20
hJ contribui para a necessidade da comunidade, de eonfor- do corrente.

�i�adtf��;'����:�:!����:��!:r::'.:��:erÉ.tatutos; ESTÃTÜTÕS da sociodade da canto o osponto 'Guararry'
,

Art. 6. - A Comunidade reune-se regularmente para fazer
oficio divino,

H H'" b I d tArt. 7. - A Assemblea composta dos membros votantes
'

ans' a - umo. oa) resolve os assuntos internos e externos,
• b) sendo legalmente 'conv_ocada, pode com qualquer nu·

Levamos ao conheeimento de nossos associados que em Art, 3. - O fundo social constltuír-se-hamero de , votantes fazer resoluções,
I I' d f' da sociedade iä existente, joias e mensalídades�,1 é legalmente convocada, quando, em nome da directo- data de quatorze de maio e por assemblea gera rea tsa a, OI

Ih f
VJf

•

d da a sezui t d ção dos es bradas e de qualquer doação que se es aea.ril\.Pu da maioria dos votantes, e publicada, no culto ou por por unanimidade e votos apro- a a a. segum e .re .

a·
.

d 1938aviSl> escrito. tatutos registados no cartorio do registo de [oinville, sob n. 5,
,

Hansa, 14 de mato e .

Art. 8. - As resoluções acerca da admissão e exclusão de em data de 1. de abril de1930..
Bertholdo Eichstaedt, presidentemembros e em assuntos de votação devem ser unanimes; nos Capitulo I

,

'

Iohannes Rothart. secretario.

t deoid
"

d
•.

Iid Da denominação, séde e fundação da sociedade
R f fi) hlí

.demals assun: os eor e a marona, sen o porem mva I a uma re-
Art. 1. _ Sob a denomínaeão de SOCIEDADE DE CAN. udol ee ing, tesoyr�tro.solução que contradiz á Biblia. Y

J á
•

Art. 9. - Todos os assuntos para serem discutidos na TO E ESPORTE GUARANI, funda-sé no município de aragu Reconheço serem verdadeiras as firmas supra de Bertholdo•

;Assembléa devem ser' avisados á diretoria antes da sessão. (ligo fundou se ne municipio de Jaraguá, distrito de Hansa, aos
EicRstàedt, [ohannes Rotherr e Rudolf Behlíng, por tér delas- ;_ Art. 10. - E' dever dos membros votantes assistir a cae 13 de abril de 1903, uma sociedade recreativa, com duração de
pleno conhecimento, do que dou fé e assigno em publico e raso.tia Assembléa.' 'tempo índetermínadc. Hansa, 29 de Outubro de 1938. , q .

Capitulo IV." Capitulo II Em testemunha da verdade .• "

"Dos Iíns e fundos da sociedade� Da A�iministração.
Art. 2. _ A sociedade tem por fim praticar o canto e es-:I, Art. 11. � Para a administração do santo ministério e o .

�ofieio de professor a Assemblea elege somente pastoras e pro- porte de tiro ao alvo.
fessorer que tem as exígencias do 1, TUn. 3 e Tito �, e que 1€
�"am uma vida verdadeiramente cristã
�: Art. 12. - Para ajudar ao Pastor na direção da Comuni
!dtt.de a, Assemblea elege uma directoria que compor-se á, do
'Presidente. do Secretario e .do Thezoureíro. ", .

Art. '13. - A Comunidade será r presentada pela directo
ria em todos os assuntes, externos e internos, judicial e extra
judicial.

,

. Art. 14. - Cada votante fiel e, pertencente por mais de
'um ano a Oomunídade pode ser eleito da diretoria. O Pastor
,é membro da mesma ex'offido.
"

Art. 15.' - São motivos para deporem o Pastor ou pro-
fessores ..

a) 'pérseverar em dogmas falsos;
b) viver profanamente;
c) negligenciar o santo ministério;
d) tornar·se incapaz de exercer o ministério.
Art. 16. - E' motivo para depor o� outros membros da

Directoria se negligenciarem continuadamentf: seus deveres.
Capitulo V.

Da Responsabilidade.
Art. 17. - A Comunidade é uma pessoa juridica' da es

pecie corporação �e modo que éS seus membros não são so
lidariamente responsaveis pelas obrigações contraidas pela co·
munidade. ,�______ � �__���

Capitulo VI.

r1ii!i!i!!!!!ii.
i!!i!'!1iiiiiIiiir:!i!l!!!E&!ii!!!i!!i!

l!IC�i!iiii!!!!�Xiiiiiiiii.&!üi!!ii!l!i!!i!lii!l!!i!!l!ii!i!'1Da separação, dissol ução ou extinção.
'

,

Art. 18. - O prazo ,da Comunidade é Indefinido, todavia Günstige Gelegenheitno caso de uma separação'. os seus bens, moveis e imoveis per. ra II .���_tenc�rão aos membros fieis á Igreja Evangelica Luterana e aos ,� Zu verkaolen: '

�
prese��� f��atuto�� caso dê dissolução dispõe.se dos bens co· t:11 I Auto. «_C"!EVROLET" 4 cyl. 2:900$000 � �

BAN CO DO BRAS I L
�

mo a ultima Assemblea. legalmente convocada, unanim!lmente 1'1 1 Cam!nh�os!nhhO «CHEVROLET» 4 cyl. 1:800$000 II Dados do balanço de 30.9.1938decidir. - 1 Cammhaosm O «FaROl' 900$009
Art. 20, ,:_ No caso de extinção os mesmos bens passa' �I 'LOTHAR SONNENHOHL. III Capital e rese,ias '. .'. . . . . 382.541:329$108

rã<l em plena propriedade do cSinodo Evangelieo Luterano do Ie _ mã -,,-x X-'_ _ " Letras dese e emprtstimos eil e/coRenle 3.&28�982:3E8S20DBrasillt com séde em Porto Alegre. -------""'-.;.;;;._----------------
. Depositas " . 4.021.315:834$400Capitulo VII.

O Banco do Brasil, agencia de Joinville;' está operando fran·Reformabilidade.
camente em descontos dt Duplicatas de facturas, Letras de_. Art. 21. - São 'rerormaveis todos os artigos destes esb M INANCORA' cambio, Notas promissorias � Emprestimos em !,onta cor·totos por uma, mabria de votos em duas Assembleas Geraes, .

rente so,b caução, a taxas modlc�s e a prazosrazoavels. Faz em·
salvo os Arts. 2, 3, 4, 11, 14, 15 a este ultimo Art. 21, que são

'

'__ prestimos á Agl"icultores e Industnaes aosprazosde 1,2 e5annos.

irrefQrll'laveis. . Está pag�lndo actualmente as se�uintes ta�_as e depositos:•
. Jaraguá, 3 de Novembro de 1938. E' a pomada ideal! DEPOSITOS POPULARES - Limite de 10:000$000 • , . 4010

Cura TODAS AS Deposito inicial Rs, tOO$()OO, no minimo. Depositos\.
•

Presidente Walter J;:ngton FERIDAS, tanto hu, subsequentes minimos de 50$000. Retiradas minimas
.. Tezourel'ro Gustavo Mathl'as . Rs. 20'$000. Não rendem juros os saldos inferiores a

manas como Je ani� 5f $Coo e a importanaa que exceder do limite ·e asSecretario Hdnrich Heise mais. contas en�erradas antes de 60 diaso 'Pastor Richard E. Hasz, Ev.Luth. Pastor. NUNCA EXISTIU Nota imJiortante. _ Os 'chequc.s des!a conta
Reconheço "-êrdadeiras as firmas !)upra de Walter Jungton, IGUAL! ! ! . DEPOS�To�tt��r+1�ôs°_:,e�f�ite de Rs. 50:000$000 _Gustavo Milthias, Heinrich Heise e Richard E. Hasz, Ev. Luth. A farmácia Cruz, Deposito inicial Rs. 200$uO? Deposit?s subsequentesPastor, do que dou fé.

de Avarê, (S.' Paulo), minimos de Rs. 100$000. Retiradas mlnJmas Rs 50$000.Em testo. da verdade.
curou com a "MINAN. Oémais condicções·identicas aos Depositos Populares.Jaraguá. 3 de Novembro de 1938. CORA" úlceras que DEP6�lTdseêb�a1�ROS _ (Sem limite) . . ..•.

MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO nem o 914 conseguiu Deposito inicial Rs, 1:000$000. Retiradas Iiv>res. Não
curar! rendem juros os saldos inferiores a Rs. 1:000$000Tabelião.

nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 dias-;:__----------------�-

Dna. Carolina Palhares, de tToinvile, curou, com DEPO�.T��aD� �tzyl�õap�ÊVI�a.CLINICA ESPECIALISADA do UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS! Mediante aviso previo de 30 diasDR. MENDES ARAUJO Têm havid0 centena& de curs& semelhanteSd! ! ! :: :: :: �� ��::� Com longa pratica só na especialidade. Adotada em muitos hospitaes, casas de sau e
Chefe do Serviço de doenças ano·rectaes e do Apparelho Digestivo da e olinjc88 particulares.

Santa Casa de Curityba. AVISO IMPORTANTE: A verdadeira "POMADAHE.:MORRH'OIDES sua cura radical garantida sem operação MINANCORA" nunca existiu a nao Ber em sua8 lati.e sem dôr. - Doenças ANO RECTAES (rectites . fistulas -

nhas originais com o emblem!l simbólico :acim8. Re-prolapso do recto· estreitamento - fissuras· polipos etc. etc.) cusem im.itações! Exijam a verdadeira MINANCORADiagnostico precoce do CANCER DO RECTO. Tratamento em Bua latinha original!direto das COLITESULCEROSAS: Colites e diarrheas rebeldes REP,AR=:M BEM AO COMPRAR!ESTOMAOO ' INTl:STINOS e FIOADO - Cura da PRISÃO DE VEN.TRE fto\BITUAL exclusivamente por meio de regimen dietetico. ' VA. E' um produto dos Laboratórios "MINANCORA"RIZfS e ULC,ERAS da pema, sua (lUra r-adical garantida sem operaÇão. de JOINVU::E.
CÚRITYBA Avenida João Pessoa 68

��,
�tl,

�HGi� O i�-D�O
e não sofra mals

TAPAJÓS LIQUIDO
(u so, e x t e r n o)

O Laboratoíio garante a cura. ._ Uuico Agente no Sul do

L. ROMANQWSKI -, Florianopolis

E t It t
Edlf·al

- -,
_.

, De ordem .do SDr. Coletor,S .." OS' faço publíeo
..

que durante o

•
� corrente mes de Novembro,

" arrecada-se nesta Coletoria,
40 Sociedade Evangelica Lutherana do Salva- o imposto TERRITORIAL re-

dor de �io da Luz, Mun. de JaF'oguó latívo ao 2. semestre do ví-
Sta. Catharina gente exereícío.

08 que não pagarem no

CAPITULO I. praso acima, podaráo slitlsfa'
zer seus pagamentos durante
o mes de Dezembro com a

multa de 20 por eento, findo
o qual será extrahída 8 eom

petente certidão de devida
para a cobrança Axecotiv8.
Coletoria Estadosl de Jara',

guä, 1 de Noveru!Jro de 1938.
O Escrívão

HELEODORO BOROES.

6enfll F. C.
ITAPOCUSINlIO

(l

o
o

()

I,

l

de patrimonia·,
que forem eo-

,o

O tabelião: WALDEMAR L0Z

Elixir Tapajós Verdadeiral1l�nle,
. .�

.

.

lDO,enSUJO
medicamento vegetal, preparado
com a .SALSA, INDIOE�A., plan
ta usada pelos Indios da Tnõu Ta

pajós, de ac:çio 100 vezBs mais �

nergica do que qualquer outro
,

depurativo.
INFALIVEL NA CURA DO
RHEUMATISMO e IMPURE·

ZAS DO SANGUE

o IIIustrado clinico da cidade de Herval Sr. E>....·R.mon'loxà�+,depois de tel-e usado em sua vasta clínica, diz: /, .. ,

Attesto que prescrevo em minha c1inica o PEITORAL DE ANOI$
PEtOI'ENS� formula·,d().'ph�rmaceutico�Dominfl'Gs .tla Silva Pinto, prepa[[.do no acrédltado laboratoric da .pharmacla C. Slquel�a, C9nsegJlindo �tmagniflcos resultados tia.. molestias do aparelho TesPlraton�,o. N�o rec\l6. .. .eaconselhal,o constantemente, por ser um excellente balaamlCo e sedati� ri
nas multiplas formas de tosse e poder ser preferido a, outros prepa"Fadets
congeneres, ror ser inalteravel e verdadeiramente inoffensivo. '

'.
r>

,

Herva _ Dr. Ramon Xa;m/llzet. '

Ao comprador, fazer com que seja o PELOTENSE,pois ha outros xaro-

pes de angico; etc. (. ,

.

•

J, Con�rmo elites attestados. Dr. E. L Ferreira. de Araujo
(Firma reconheeida)

Licença No. 511 de 26 de Março tle.l906.
Deposita : La�lratBrio:reillr.1 de loeicl PeIIlens. � ,ilblas· Ril G.ü III.

v e n de· 8 e e m tod 8 p a 'r te·.

E eontra meeras de Baurú, Feridas
antigas, mceras Malignas, etc., use

Brasil

.'

o

a. , ''I:

-

B •
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Departamento de Estatistica
e Publit::idade

Concurso de 10. Entrancio

Deverá realizar-se, no pri- ção, com exigência de apti
meiro trimestre do ano pro- ções artísticas de desenho

"imo, no Departamento de figurad�).. _

Estatística e Publicidade do Os interessados deverao

Estado, concurso para pro-
I

dirigir-se d�ret!ment� a.D.E.P"
vimento de cargos de pri. on�e lhes s_erao mlm�t�ada�
meíra entrancia, respectiva- �s I�f�maçoes necessanas a

mente apuradores de 2a. e mscnçao, etc ..

cartógrafos de 2a.
De acordo com a Resolu

ção n . 4, da Junta Executi·
va Regional de Estatistlca, os
candidatos a ingresso no qua
dro de «estatisticos> serão
submetidos ás seguintes pro
vas de carater eliminatorio : O sr. Interventor Federai re

Portugues (redação oficial e cebeu· do Prefeito de Caçador,
.Ó:

b Ih d bli sr. Carlos Sperança, um tele-
de um .tr� � o e pu ICI

gramma communicando havér
dade estetistica}: Frances (tra- chegado aquella cidade o snr.

dução e redação de uma pe- AIherto Hoffmann, autorizado

ça de correspondencia); In- pelo �o�erno Federal a fazer

lIes Alemão ou Italiano (in- pesq?�z�s· de petróleo naquele
'- d murucrpro.

J�e�pretaçao de um. os tres Ness� telegramma informa o

Idiomas); Matematlca (pro- prefeito Carlos Sperança, haver

gram� das tres primeiras sé- estado pessoalrnênte no distrito
ries ginasiais: Arimetica, AI-, de Ta9.�ara Ve.rd�,.local e'!1.que
gebta Geometria e Noções se ver.tflca� lt1dlc108. POSlt.IVO.S
.de Ttigonomettia); �statisti ... �� ���t����ad� prseJtl�,so s����
ca Geral (Metodológica e A· que os trabalhos de sondagem
plicada); Geografia Univer- serão ainda iniciadas no corren

sal {especíelizadamente, do te meso
' ,

Brasil); Historia do Brasil
(especializadamente de Santa
Catharina).:

Os candidatos ao quadro
de «cartógrafos> submeter-se
io provas. tambem ellmina
terias, de : Português (reda
ção .oficial); Matemática,
(programa das 'três . primeiras I

séries ginasias) ; Geografia
do Brasil (especializadamen
te de Santa Catarina '); His
torja do 'Brasil (especializa
damerite de Santa ·Catarina) ;
Estatística elementar, Carto
grafia geográfica e Cartogra
fia estatística (teoria e execu-I

Avenida
Getulio Vargas

Patruleo em

CaGador

o problema da regulamenta'
cão da imigração vinha se co

locando, no
.

Brasil, como um

dos mais sérios para a naciona
lidade, desde que á sombra da
legislação anterior numerosas --�'----------

I
dúvidas vinham se formando,
muitas delas sendo de difieil
senão de impossivel solução.
Suprimindo, de vês, essa in

comoda e perigosa situação,
��!!!!!!!!!!!!������!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!� .

o decreto-lei recentemente san-

�UI·nta·-flel·ra
cionado pelo Presidente Getulio

... Vargas, relativo á entrada e

permanencia de estrangeiros no

pais, veio resolver, com felici
dade notável, e de acordo com
as verdadeiras conveniências
do Brasil,

-

a importantissima
questão.
Regulamentando as quotas

que competirão ás diversas na

cionalidades, estabelecendo nor

mas para a sua perfeita aplica
ção, _dif?Pondo sô�re as s�nções Os snrs, Angelo La Porta
penaIs em que mcorrerao,os & Cia. concessionários da

���t�o�:s'u�:���;�i�t����o s�li acredit�da Loteria de Santa
Catharina, (acabam de pagar
ao seu feliz possuidor, o

snr.. Dr. Romeu Rimos,
.residente rto Rio de 'Janeiro
á rua Henrique Valadares,
nO. 29, por intermedio do
Banco Mercantil do Rio de
Janeiro, o bilhete n-. 4753,
premiado com a sorte' gran..
de de 50 contos de rei� na

extracção realiasada por a-,

quella Loteria" na quinta
feira, 27. de Outubro p. findo.

e
--.....�-------------------------

o anjo protetôr de seus filhos
é fi

�ombricueira Mioancora

Vermítugo suave e de pronto efeito.
Dlspensa purgante e dléta l

�el'Ve para qualquer idade, conforme o n: (1, 2, 3 ou 4)
Proteja 8. saúde, de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios.

Compre hoje mesmo uma. "LOMBRIOUEIRA
.

MINANOORA" para seu Iílhínho. ,

,

E' um produto dos LABORATÓRIOS «MINANCORA»
JOINVILE'

Detinitivementere-
,
..

solvida a questão
imigratoria

<

da e, desta forma, reveste-se
de um caráter proíundamente
definitivo, que atende, de resto.
a uma imperiosa necessidade.

(A. N.)

Loteria doEstado

de Santa Catharlna

. [.jiJ Hämorrhoiden garantiert radikale Hei-[;jilã;l
"

� ,Jung, schmerzlose Be-�
e [;iiJ handlung ohne Operation., l:iii;l
�I!'l KRANKHEITEN DES MASTDARMS - Operationslose Be· IW..
r::iIn blIndlunarvon KRAMPFADERN und BEINGESCHWUEREN. _ L.::!ILI
...... HEILUNG VON KOLIK und DIARRHOE durch direkte Be- tilW
�I!'l handlung der Darmwege. - Behandlung von MAGENKRANK· IW...
r::iI.., HEfTEN nach modernsten Verfahren. - KRANKHEITEN DER L.::!IU
..... LEBER. - Mehr als lO jährige Praxis auf diesen Spezialgebieten. '::iiIii;I

,BEf DR. MENDES ARAUJO ' es
�!'.I CURIT.yOA Avenida João Pessoa .68�

19:38

... "'
..

ol.....J.... ..<&-

·ElIXIR DE NOGUEIRA
E!nllregado com snccesso em Iod.

181 molestiaa proveníentea da s�
• Impureaaa do sanawe I

fERIOAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PEU!
.DARTHROS
FLORES B.RANCAS
RHEUMATISMO

"IIL:f�JII SCROPHULAS
SYPHILlTICAS

� sento remedle

DIstr. DROGARIA

.• lInaJmeJ!,t._ todII
.. aIIecçO. aj. _

aem ..J••llan:a I8glsllada

Ii-AVARIA-'
- MiIb....... cu.rados -

,waDE DEPURATIVO 'DO SAN8IIE
e:::�,

.. ,

.'t��r""ill!'M

Nas íerldas,
mesmo de mão cara

-t-i-!-i'i('!l der,·eczemas, espi-
.

GISoÍ nhss, e ne hYlliene
... intimo das senhoras

(centre corrimentos
�

lIores brancas, etc.)
GYSA

SUL AM�Rí(ANA

laroo de S, francisc3' Rio
PELO CORREIO 8$000

• •
Telefone
N.53.

.

,

�ecebeu, directamente das fabricas,
sei nante stock de sedas e outras

° mais formidavel
fazendas

e ° mais fa
;Lindissirrlos padrões

.

-

A Casa que está revoluoionando o oommeroio 100aI, com 8

sua exoepoional variedade de artigos, taes como seguem na rela-

9Ao abaixo, pelol menores preç08.. PREPAREM: SE, PORTANTO,
PARA O NATAL, COMPRANDO sO NA CASA MAY &: fISCHER I

Conservas nacknae$ e estran-
gei ras. - Vinhos e Cham
pagne «Adoravel» - Choco-

'

late «Sultana» e cSoenksen:t,
os melhores - Productos da
Cia. Nestle para a alimenta·

ção das crianças..
Camas ,Patente*, a legitima

Das Gesohaeftshaus, welohes Handel U. Publikum in Staunen setzt
infolge der billigen Preise der gesamten Artikel s�fne8 aU8wabl·
reiohsten Warenlagers. BEREITEN SIE SICH DESHALB AUF
WEIHNACHTEN VOR, Ihre Einkaeufe bei May & Fis\Jher maohend!

In. und auslaendische Zeugwaren
Englische und nationale Stoffe

Decken, Bettdecken u. WaUdecken
Tischdecken

Fertige Kinderkleidung
Oannam-Hemden (letzte Neuheit)

Cury Huete (der Hut der Mode)
Damen· und Herrenstruempfe
Seiden in grosser Auswahl

Seidene Schals
Krawatten

Algodões; Morins
PARFUEMERIEN

Nippsachen
)\.Taeh-, Stick-, Strick- und Stopfgarne

'etc. etc.

Entrela I dDmicilia lieferunu ins Haus

razendas nacionaes e estrangeiras

�CasemJras inglezas e nacionaes
.

Colchas. Cobertores e Acolchoados

PaR���arki�:';ara criar,ças Fazendas Marca 'Olho'
Camisas Oannam (alta novidade) ltt'In

.

Chapeos CUr)' (o chapeo da moda) ZellWaren der CISAS PERIIMBUCAI.S
Meias para senhoras e senhores

Sedas, variado sortimento
Cachinees de seda
Oravatas

Algodõe�, Morins
PEKFUMARIAS
Armarinhos

Linhas para' co�turar, bordar e sergir
etc. etc.

I

EspeCialidades Allmentlclas

ln- und auslaendische Kon
serven - Weine und Cham
pagner cAdoravel;t - Scho
koladen Sultana u. Soenksen,
die besten ....., Die weltbe
kannten Nestle- Produkte fuer
dieKinderernãhrung ; Patent
Bdt�nt echte Fabrik-Marke (.

- Ia. Dellkaf�sseli

Visitem a casa
- ,

May & Fischer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Regresso do =Almi- Diplomata AVISO Ads· Empreza Prenzel ii
. reate Sal"anha allemão alve- CAÇADO-. r",nsporte de csl'gas pa,.. qualquer pane do �stad�

(t
U� em caminhões proprlos. ;*

8�gundo inforDlaoAo reee- o rebocador .Comta. Dorab, J.ad6 a ti ros RES Dupacbos • redesDacbos Junto a 'estrada de ferro ;;

blda pelo ministeri, da Ma- Bio Paulo-Rio OraDde.

rinha, chegou a Porto Rico, que
deverA Jevar condições De aecordo eom o que 8�rtJiço RodofJiario, da Red� Viação Parana�$r;,,"a Catl,a-

pars onde seguiu attm de tra favolaveis para o seu regres. ba�:aRJ:' d- lu�:::�ad�::� determina o art, 3 da portaJ "fia" SoroeabantJ, M&tr� aB praçaB d� São Paulo, au"ritfb5
zer o cAlmtrante,Saldanha», so 'ao Brasil. eapítal foiScommettido um at- ria n.3 de 27 de Agosto des.·

� as du" Estado eom 6argrJ 8� deB�rga na EB'a�o
tentado de que foi vlctfma o te anne, do sr. Ministro da

d� JGragfJ.a.
secretario de lega,Ao, von Agricultura, encerrou-se no SER.VIÇO RAPIDO E PERPEITO.
Rath, que foi attfDgfdo por 2 dia 30 de Setembro findo o !NFORMA06ES E REPRESENTAOOES OOMERCIAE8.
balas e !erldo no :holllbre e. . r . '.

'. '

RIO. - Palsaram por este Seguiu mats o 8Dr. Artllur nas proximidades do figado. penod!, de caça. IARAOUA - End, Tel. cFyenzeb - S. CATARINA

potto 11 esmteho da Europa Bernardes Ftlho e segundo O criminoso chama-se Hera Assim, os caçadores auc-

oft SlS. Paulo Nogueira Filho. f,,!ormam os jorna�8 embar- s.chel peilte) OrymszfaD. é toados em Ragt.nte pela pra- p �
,.

C·
Q

ex-deputado por S. Paulo, e cará tambem por estes dias filho de judeus polonezes e tiea da caça no período pro- a aria
.

oPGaLuiz dá.Toledo Piza, antigo o ex presidente Arthur Ber. nasceu em 1921 em HaDovre hibitivo ou seja de' 1 de
..

•

aeerMarlo da Alrficultura da- nardes. Da Allemanha.
. O t b' 3 d M O'

quelle Estado. Pelomesmo va- Todos estes viaj&ntes pre- <? crllllin.o8o falando 8 �a.
u u r� a o e ar� se-

,

por seguiu. tflmbem o sr. Ju" tendem fixar l'eaidencla na liOl8 dll�e .' _.

rão pun,ldos pelo ServIço de de Roberto Horst110 SaU8s de Oliveira. que se França. .Querla vingar C! povo ju- Caça e Pesca com a multa .

'

vaê reu..ir 808 S�UI paes,' 'Ar- deu. Tinha, que matar um e._l- de 50'000
.

a 200$000,. que
dlando de SaUes Oliveira", F t b I i t I I

lemãe, fOI�e elle qual fOIS8. será elevada ao dobro em
i

-que parttram ha poucos dias u e o n ..mac ona Von Rath surgiu na minha de rei idenci
,

pelo .Lipan». Commonicam de Buenos Ay, fiente e pronto -:- atirei. Sill caso e reinei enela· .

1IIe8t& capital lambem em. res que o River Plate Fute- to que 1110 (} tenha morto..
. ;

bareou c<!m.o mesmo destino bol Clube daquella capital re- "O chanceller HitleI' man, R�cebido. por M ollni;
o er. MariO Brant. eeseu uma propoeta dô com: dou flols medleo8 a Paris pa· o. Jornalistas b lleiro. ·

binado hungaro que dispntou la.tratamento de vO,! Rath,
.

Morrem' car- o campeonato mundial de tu- cUJe estado inspira oUldadoR. ROMA. - O ar. MU8sollo!
. teblil, ,para fima exeursãe a . • reeebea Ge jornalistas br8li-

.

b '. d 48 Argf'D.tlna. !Con�ta qoe a pro- O ANNUNCIO E A ALMA leiros que lhe entregaram.
On Iza OS posta serä regeitada.· DO NEGOCIO

1
um livro do presidente Getu-

pessoas . Para. quê· os prefeitos :::'lr�.ft!:r8�':a��:I""
OSLO. - Na tarde de do· •'.

'

mingo ,um violento incendlo se� 'am a'aronomos
.

8 e manifestou'num predio de �., 6 '
. Os desastrosol!, efteito! da

4 andares do centro daeida.. seet. na reglao do Sao

de, que �e alastrou .com in. RIO. -. 0. �iDí8tro da Agri·l go de prefeitos munieipaes., Fr�"cisc:o .

crivei fspidez, não Jdando. eultut'a OjrlglO um appello O SDf. IDt�rventot' do. Par$Dã BAHIA, _. A secoa aS8018
tempo a que 08 moradores se a08 Interveutores ·Federaes, ·á tt d· "'I toda 8- regllCo d"" 5"'0· l'iran ------- --��----------

_

1 Ci
• .d· J 8 en eu 8SS8 app_ o no- G v a r 'i

Bö vassem. [' �ou BVl:'flgua O no sentido de nomearem s�m. .' ef�,oot causanQO' imJ1ortant�Q _1II!!WII!-1!1111!111_..-....-....

q�e 48 pessoas morrersm csi' pre que poss'ivel, engenhellól meando varlol daq-uelles tech .

tlre'-julzos ê mail de 10.tfóo
'bonizados. ·agroq.omos PS.fe. �eeu��u:. Cli!' nieos. rezes mortas. t t

Mario Tayares �a �Dßba Mello
TABELIÃO DE NOTAS E

.

OFICIAL DO REGISTRO GERAL

Jaraguá do Sul S. C a t a r i n a

Ex-politicas em
. viagem

J dão ,EnJ,me n'dö'rfefr
.-. I II.

I
·i
r
�,
1

OfICIAL DO REGISTO CIVIL

E TITULOS E DOCUMENTOS
,
.,

l

It
r

I�.j
.f----------------------------------------------��----------------------�a------' i
j'lvIg;uâ do Sul S. Catarina

o

, I.

é que fornece os melhores pães. - Pies freso
cos bem torradinhas todos os dias.·

DOCES FINOS - BISCOITOS - ROS

QUINHAS - BOLACHAS etc,

HOTEL CENTRAL
de FRANZ HESSEL\tANN·

Pertt) da Estaçl10 'Ferres -

- Tekfooe N .. l -�

Nahe d6J' Eise.ba4n-Statlon
ESTABt::LECI'MENTO DE' 1.:" OROEM

"

As Exmas; fammas e Snrs. ViajáÍlt� encontrarão
- bons cOlEmodo\-� c;xpl�ndi a mez;a. '"

Jaragu6 do Sul -:- Santa, Catharina
.

"

DEPOSITO, DE MA��I�JlS E TBLHAS EM SBRAL �

..

� Aos srs. constructor� s I _2.<'Material para'�·constrLJc�6esl···
,

.

FÖRRO' PAULJSTA, typo Stan�ard, -la.rgos e estreitos., .

TABOAS apparelhadas para paredes internas e externas, com macho e f.eme�, junta seca, etc.
I . Taboas para sQalho apparelhadas, macho e feluea em qualquer espessuta e largura _'. t

•.

t<ODA·PES, Mata juntas e sarrafos para molduras e me·acana, etc. etc.
.

�
T E L H A S f R A N C E Z A 5,

.

f.I t. - M�aterial de primeira e preços ."vantajosos, sem concu-m:ncia.
� I Dep.osito, á Avenida Getu.tio Vargas, f�ndos â� offlcinas �phicas �o lortud c\:orreio do Povo�

_ .

•

Offerece a sua disiincta freguezia a

preçós modera::los: Vc'ile, Brins, Ca·
semiras, Sedas, Chitas, Cretolle, Algo,
dões, Morins, Algodão alvfjado, Cha'

peos 50mb: inhas, C"lmisas, Meias,
Siibonetes, Artigos dr CClsinha, Lou,

Ç,H;, ferragens em gerá!.
" Compra e'venqe produdof coloniaes.

o F:;btÍca d� BANH ..A/ ,- .LrNOUJÇA'
e PRESUNTOS.

-

Compra e venda de Productos Coloniaes

Lacticinios E'ngenho de arroz

Telegrammas : GRUBBA - Caixa Fostal n, 1

S. Cathariria JAßAGUA'

oAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
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Os jornaes do Rio Tehicu. Por Jta"(J�l d'A,dJry.
Iam a impressão pcluíeo líte- perto da. terra e sem poderraría do sr, Agamenon Maga. Ih 1 '11' I
Ihães, actual interve-ntor de

o a. a, e 1 Uli�1D8 -a como

Pernambuco, . em artigo re-
faz de vez emquando, con·

eente sobre o livro «A nove
forme as SU6S

*
phaaes...

politica do Brasil», do 81\ Pre- A cidade �8tâ vivendo nosídente Getulio Vargas. Ao·' .

bra híetortea do chete revo-
ras de íntenso jubilo. Vjsi·

V·
.

Jueíonarto de 1930, mereceu
tarn n's pessoas gradas, fígu- IS I ta
ras representativas de n088aem estudo particular do ex- id i" t t' 'f iI'ministro, multo bem 1aoç8110 �. a aI mID�8 .ra iva, e:m ISS

e pcndersdo, que termina por
vIndas de díverses cícades

eoneluír não ser<) liv N.
do Estado, todo�j afinal, que

a I .

ro c o. quiseram apreciar o que tem

!ropo lUe8 do .Bra�ll. , um li sido possíve! conseguir aqui
, mas 8 h1S.t01Ul dos dias I pela vontade, pelo esforço,que o pelz vem vivendo da-, pelo trabalhoqueIJa época até hoje, - hís- 'A' '.

.

teria que, 'continua rica de e. cídade, �UÇ8, faceira, com
=r:

'

-' () .seu vestído de ra.agensmoçves e de realizações, do- verdes estampadas recebe acumentada e leal. tod t
'

iTim.se a impresslo de que .08, em -um sorr so par�
o politico pernambucano-cor tOd?8:.. E lá vae, com 08 vi� ÁNNIYEB$ARIO$:

vou-se n40 Bobre o linà pre sttantes, rumo �da Exposi,io, Antonio fadei Filho
ld i 'b .

- para mostrar o _que é a �'81 enc al, mas 80 r� 8. no.a
sua vida. de ho..je e historiar Passou honrem, Q anníversa-

alma civic,a do BraSIl. E o res
o que foi a saa vida de hOD. rio do sr. Antonio�adel filho, F'allec'e ucom muita habiU.dade.

.

. tem. acatado ccmmerciaate em Oam
Eo nu�ca gOltet de politica I * boriú. e amie';J do cCQrreio do.

�8., desde crlano.a, de litt�· Dia 10. P;lm�iro anutver- POVQ1J. Ao sr. fadei, que devi· Rathrature, A Polítíea, quer 8�J$ 8ario do Estado NOTo.' Do Rio do aos BeUS altos dotes de ea- e

a
.

alta ou a baíxe, te� sem-
80 Amazonas, e, ao Rio OraD, raeter naq:aella praça �o8a de PARIS. _ Apesar de tQ40s

:pre � a�ta8 e :8 balxas�. de é 8 meslna vibr8çAo de geral estima, apreseatamcs os os esfol'os medicos empre:
J?r688 es eeora VIJ.8 que n�. enthusíasmo, 08 mesmos e- nesses cumprimentos. -a408, o seereterto da em.
ea me attrahiram. MesIDo Já . .

..

11.11: i ti d'fião so'! mo,o e ,pära tentar expressivos protestos de so· AntOniO A.. Schmdt baixada a emai v c ma o

lldarjt'dsde. at-tentado noticiádo, 'feio a' ·w.....'�_·....MlIí...,_...::l4!s......Uma aventura ,politica agora A palßvra do sr. Presi4E'nttl A ephemeride de segunda' faUecer no hospital a qll� ro- -------- .f"---
aeriam precisas algumas no- f

.

')' •.

V
I

�
I •..

t{lS tlaquinhent08 para come- Vargas .foi ouvida po'r todos eua assigna li mala um natp.la'" ra reêó�do.

",IS'aiWo .', .Isto".'f'..1.08/(,.,çaf, uma boa dóze de talen-,
os brasIleiroli d� b�a .vonta- cio do �tjmado moço, iur. An

to e minima de... consciencia. de com o res,elto que lbes tonig Aroeldo Sçhmitt, filho do BERLIM...:..... Recrudesceram
Apreciei, por isto, na impres.

merece aqllelle gue tem em industrial\ sr. Amoldei) _�chmitt. asmanitestrções anti.judaicas
.8110 do sr. M�'galhaes apenas 8�as gl10808 destinos da Pa· Parabeus. .

�m t.iiversa.S cidade.' allemâs
'-> aspecto uac-ibnal e !luQnd

trla. A obra re4,empto.ra se: FALLEOU1EN'l'O e "lenna, sendo atacadas ca-

mIme, o rebul9cado feitio 11. gUß o seu rythmo, v1,zuaU' .

,

Jorge Czerniewicz 8as de judeus e syoagogs8.
terario. E foi Q' zando 08 a1t08 interesses ad., .�. .8; •

'" ministraUv.QS e economlcos" QJimta f':lr. pela manh,i, em
*
•
* que a40 o futu.ro da naciona· sua residencia á rua Erustlein, ROMA. - Os jornaes ita-

O eclypae lunar desta, se· lidade: Um anno, apenas... E fall�ce� o sr. Jor�e Cz�rnie1fié8Z, Hanos consagram muitas c-o

rnaDa, preVisto pelol alma· a consciencia nacional acha. capl,tahsta aquI reSidente ha lumnas ao aUentado de que
n8.cha, desperJou

.

8 attençlo 8.& saüa,feita. Confia, _ e a muitos annos. foi Tictima .vou Rath. � Acam-
e suggerto comme.otarios. Um con11anC;fa é tudo.

.

O extinoto. deixa viU'f8 e fi.. panham os protestos d.es jor-
�clyp8e total. A l:ua- sÓ come·

.

lhos, a quem, especialmellte ao naes gerIDsnicos e, como el,
çou a brilhar quasi às' 21 ho. snr: Ernesto Czarniewici, pro les, reclomam me41d88 seve-

ras ... depois que a sombraso- LEOhlDAS E ZÉZÊ SE- prietario .da fa'Drica de Madei. ra8 contra '08 individuos ju·
)ar se afastou. Para os que

.

HÃO PROCESSADOS faS CgtnpeJlsadas JaragL!4 Ltd" deus ou nlo que encontram

gostam d"" apreciar' uma lua' t combiente f.avof8vel na .fran.,u,..., ,

RIO.' , _ Annuncla,se <;Iue apresen amO$. os nossos peza· ..

çheia de luz, a lombrá nem 'I
meso

é d I O serão pr4Jce88adose prQvavel-•empre. 'logra ave'. 8 qoe m.ente detifios OB "crack.s" fnf'erm'o·vivem á sombra são os' in·
eon'sCl"ntec,' '. os vennid.o·s.' o ..·· Leonidaö e, Zé,Z,é, '.·p.or possui· A h

.
. ....

., e '" .. C a se �nfermOi' ha . algcmàs
'que 8"'n"em o "';0 "'a' des' rem certi.tica�.o8 de re,servis· .

., 'I .... U
t f I s.emanas, o venerando sr. iar

{}ren�a.. E a lU'a� a 'deliciosa a8, 8 SOS'
los Weege, càpitaHsta e chefe

Ophelia 'das ballada8 roman· da numerosa familia Weege, ra.
tiC8s de 1830, _teve que ,:u <:;) annuncio é a alma dieada neste munjcipio e nolde
jeità:r·se a licar aJgQDl tempo do negocio �hU'Ílenau ..

dos soberanos ingle
zes aos EE. UU.

do convite que lhe fez o go
vcruo noete-ameríeano, para
uma vístta a Washington.
Será eess a primei-a visita

de um rei da Inglaterra 80S

Estados Unidos, atribuindo se

lhe porísso graud e ímportan
cía politica, embe.r'a seja er
fectuada em caracter n80 of
fíeíal-

.

LONDRES. - O Corres'
pon{iente do "Dan,- Mail'
confirma a aceitação, por
parte dos soberanús ingleses,

I�egistro Social

von

ça.»

Emb.arque. de Judeus
LA ROCHBLE, - Numero

SOl!! israelitas procedentes ne

maioria da Allem·anha, ember'
caram aqui. com destino dOS

portDs- sulameric�nós.

-' . ,

Aperitivo
Preterido

·estomacal
desde 1892

o bitter "MayerJe. Boonetamp�' é essendalmente estomocaJ e seu paladar
amargo é o produdo da combinação de det.enas de' hervas medicin�es que a Nat.

reu prodiilosamente ..aeou sobre a tetril·_
Alem de ',ser exceJJente� simples como· A;petitivo, ê rommumlllente tQJ;nado

em mjiitu�a co� Agua Toni�J
,

Aguas Miner-aes, Vermouthsl Cõck·Tàils,. Aguardente, et1:.

A' todas as moÇlB" senboras" cavalbeiros1 quer soRram- ou não .tenham esto·
. .

.
-

�
, :

.

mago meJ_indro$o, ,pedimos que façam -vrna experiencia� Sentirão depois/'um' betll estar
. ao p�tr de um bauto �radavel

e/fCONTR.A.SE E.M 'TODO BAR� 1�l!STAilRANT B AR.MA,Zl:M.

Chamamos-llie a aHeneão que: BooRekamp s6menle existe MAlERLE

S. Catharina

A CI DADE,
ue slJIil da'lColaoia" 'Indada por Emilio Carlos JI.r.11

A Cidade sonhou muita coisa bonita
.

M88 ficou quasi triste ao despertar .. ,

- Que medo,
Ao pensar qiJ6 vão vêl-a em ensemble de .bits!, ..
E o "banbeiro" do rio entre o verde arvoredol,..

Que lhe pôde dizer tanta gante em visita?.,.
EUa a todos dirà como surgiu, tão cêdo!
E o que. foi esse ,herõe que vencendo a desdita"
Quiz abrir n a floresta em "bazar" de brinquedo.

o trabalho diário &0, sol, á chuva; 08 ranchcs
E as rOQàS, em. redor, quasi a beira do rlo ...
Obra de um Dom Quixote escudado de Sanchos.

No valle, - como nerll cruz - maltino bruto .;_

Cada vez mais bonlta entre o verde maio,
A Ci�8de fez' hODra ä "Colonial' de então.

João Crespo. �)
�

Con�li.tsã
, da
5a pagh'la

tendo o m.esmo rythnlQ de tra'l ceÜlula de trabalho m�thodisado
balbo. ,

. e efficiente, oontinua o seu

Apparece então no scenario ryt�mo de progresso, fu.turo. a
da vida jartlgLlaense a figura de dentro. ,A certesa têmol a Da

Angelo Piazera, vfnd9 da gran· segur:dll esposiçã9 agr�·pecu.a
de patria italiana., Moço, e ,ener· ria e ind�strii:ll que.�e lR�
gico, ligando se a Domingos çta - pello !'10struarao de. p�.
Nova. conseguio vençer aqui, dução varaada e farta, IDdlcé
como nnceria em qualquer par' exacto do quanto pode a força
te: ....,. pelo seu trabaltJo. Os d� vontade que &e mostra e se

seus descendentes ainda usu· positiva no panorama de renQ;'
fruem do patrimonio que lhes vada o material e politica. que é®·
deixou o velho trabalhador. M, o futuro da terra catharanens�
fixado á terra teve - este; tarn. no Estado Novo. � .

., bem:_ a visão do seu futúro. M. de A.
Era um espirito, progressista-
Pela fé'ição 1.'0 seu trabalho não
h�via um só recanto desta terra
que lhe fosse desconhecido.. An-,
tes de morrer, enft.e outras doa'
çÕes, fez a de um lote de terra
para edificªQão do futuro pre
·aio municipal.' ,

.

Poderão dizer '

que a gestão
,

de Domingos da Nova não ai
CRnçou os resultados 6cono::+ da Viação Paraná.Santa
cos esperados.,. Mas não que Catharina
a sua acção deixasse de ter,
como de facto te ve, a -melhor
das intenções. Não di�truiu em

nada a obra iniciada por Emi
'. Iio Cárlös Jourdan, antes soube
cQnserval·a com carinho para
que ena chegasse até n6s, tra
zendo ainda esse cunho de von·

tade hu-mans bem orientada,
que 8S competições politicas
não conseguem devorai"

Novo
.superinten

dente

Pcr acto recente do snr.

Presidente da Republica, na

pasta da Viação, foi nomeado
euperiDtendente da rêde via·
980 'Paraná-Santa Catharja
o sr. tenente-coronel Tfburciq
Cavalcanti.
O novo superintendente de

ve assumir li cargo por estes
dias. Dad;> a8 condições em

que se acha a rêde, espeoial.
mente Da parte catharinense"
nio é pequeno o t!'-&.baJho
que vae ter o sr. tenente co'
ronel Tiburcio de CavalcanU'
para regularizar os serviços

.

.

Após 1930 J;miguá deu U,i'D
salto admiravel ria sua historia
- foi município e fei comarca
em .menos de tres ineses.
Deixou de vêr o seu traba

lhQ _,. 'anonymo, - e poude a
nlial-o �m cifras para a sua
economia. O ANNUNCIO. É A ALMA
Pesou os �eUd interesses e DO NEGOCIO

as suas necessidades. Hoje a õiõiõõõ======_-===

Temos a hônra de convidar os amigos e bemféitore$
para assistirem a

Grande festa em

da Igreja' de

I

beoneficio
Hansa
I

•

que se realisará amanhã � . .

.

DOMINGO, 13 de Novembro� o

')

_

i niciada com uma missa campal ás 9,30 horas da "

manhã, depois da 'chegada do tiem. .

Cl I�
.I A COMMISSÃO.

__O ...
" �.' , � � , ".... ' , , ,

,', � " ... " �;"f';.. J " , " .., " "

,Lavando-se com o Sabão
. ,

) sp..�p._2 Y1RCt,., ,

•••
EspECIAllDAOE(.M.al� registr�da)

Virgem Especialidade
de 'WErZEL & CIA� - JOINVIL�E

ECOMOMJSA-Se TEMPQ e OUCHl!IRO.,

. I)

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


