
CHEGOU QUARTA·FEIRA A JOINVILE ,

5a. REGIÃO, QUE VEM INSPECCIONAR A...

SENTAT1VAS DO NOSSO EXERCITO, QUE, SL.
PRIMEIRA VISITA DO ILLUSTRE CABO ·DE GUL.

� ... .. _ .. .•• _ ....
__a.

DENTE DE CURITYBA, O GENERAL MANOEL RABELLO, COMMANDANTE DA

PAS FEDERAES SEDIADAS EM NOSSO ESTADO. FIOURA DOS MAIS REPRE·
ROVEITOSA AO ESTADO E ÁS TROPAS DA NOSSA GUARNIÇÃO, ESTA

I

EXPOSiÇÃO
do Estado Novo

.,

v.>Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COR�EIO- DO POvO - [araguá do Sul, 3 de Dezembro de 1932-

................................== -- � �_._ - � -

di.�
I;

AAO����� de�ça �!!:�arjna��m �'se�O���j!a�i�� I P E i R O L IN A
o ministro di! Agricultura deter- as condições da pesca daquelle

•

minou providencias para a rea- cetaceo. protegendo se a espe O Tonico capilar pur exceleucia !

lisação de estudos sobre a pes cie e melhorando se o aprovei Deetína-se a manter' uma higiene perfeita do

ca da baleia nas aguas territo tamente dos productos o sub- couro cabeludo e embeíesamento dos cabelos.

riaes do Estado de Santa Catha productos da baleia. _

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destruí B.

CASPA, por maís rebelde que Beja. E' um remedle
soberano contra toda e quulquér

AfECÇÃO DO COURO CABELUDO.

Congregação Mariana
.

Joinville
· 'MINANCORA II ,

D� Congregação Mariana cN, (re deito), Thezoureíro F�Upi>e
S, do Rosario" de [oinville re· Dippe (re eleito), Instructpr OIe
cebemos e agradecemos a se' mentino de Araújo, Consultores:
guinte comrnunicação : Affonso Klepper, Sizenando Ns·

. <Levamos ao conhecimento de sis (re eleito), Oscar Pinhelto
Vs. Ss. que em 30 de Outubro (re-eleito), Ant. Dorval de Qli"
p. passado, festa de Christo Rei, veira (re eleito), João Anto�o
foi solernnemente empossada, na Vecchione, Agenor Torrens, �,
Cathedral, por Sa. Excia. o Sr. verino Torrens.
dispo Diocesano, a neva Dire· Servimo nos deste ensejo ��
ctoria desta Congregação, eleita r a saudal os com o nosso VI'
em assemblea-geral de 13 1038 braute e fervoroso Salve Maria!
e assim composta: - Arlindo Andrade, Presidente,"
Presidente Arlindo Andrade Nelson M. Coutinho, Secretariá."

.. •.•IÍIII_.� i (re eleito), 1. assistente Adolfo
João Bauer (re eleito), 2. assis
tente Dr. Germano Mueller, Se
cretario Nelson de M. Coutinho

CLINICA ESPECIALISADA do

DR. MENDES ARAUJO
Em todas as Farmacías, Drogarias e Perfumarias., . Com longa pratica só na especialidade. •

Chefe do Serviço de doenças ano-rectaes e do Apparelho Digestivo da
Santa Casa de Curityba.

.

HEMORRHOIDES sua cura radical garantida sern operação
e SEm dôr. - Doenças ANO RECTAES (rectites - fistulas -

prolapso do recto . Estreitamento . fissuras- polipos etc. etc.)
Diagnostico Pl ecoce do CANCER DO RECTO. 'I'ratarnento
direto das COLITESULCEROS�S. Colites e diarrheas rebeldes
ESTOMAOO " INTESTINOS e FIOADO - Cura da PRISÃO DE VEN"
TRE HABITUAL exclusivamente por meio de regimen díetetíco. - VA·
RIZES . e ULCERAS ria perna, sua cura radical garantida sem operação.

C�.RITV8A - Avenida João Pessoa 68

Produto dos LABORATORlOS "MINANCORA"
s. Catarina.Joinville

Nas feridas,
mesmo de máo cere-

,.

!-I-.j...lfi"'\'j cter, eczemas, espi-
tiS! nhes, e na hygi ene,

Intima das senhorIS
(centre corrimentoS'
flores brancos, etc.)
GiYSA
6 ..nte remedle

Dlstr. DROGARIA'

SUL AMERICANA
::

lareo de SI' flan:lsco· Kio
PELO (OR.EIO �SOOO

Alambique
VENDE-SE um, inclusive ca

pacete. cano e serpentína de
cobre, em perfeito estado,
com capacldaríe

:

para 90 li
tros, pesando tudo 53 quilos,
por 700$000.
Pretendentes queiram se

dirijir a Bento Marcos nesta
redação.

o o

o

HansaDe --=�I!'
.

ENFRAQUECEU-SE?" ,

."-inda tem tosse, dô' M,S ·1
costas e no peito? i

Use o poderoso toníco

VINHO ·GBE080TADO

Um jardim no quadro da
Estação

A' ternpos atraz por iniciati
va do sr. A. Samy, construiu se

.
um jardim ao lado do edifido
,.4eposito de locomotivas da Re
de viação P SC. Com o tempo
aquelle jardim que dava nos o

aromá inebriante de suas diver
saß flores, fíoou quasi esquecido.
quando o sr. FrederlcoWeigert
deu-o nova vida. Hoje os ferro
viarios

.

pos�uem um [ardirn cer·

cado, com um caramanchão, que C' ·

d P
....

mais tarde cobrir se ha deOj)optf arreIo'. O· 'OVO
mos maracujás, ao centro. um

tanque, entre dois ciprestes que Jornal Independente e Noticioso
procuram .ntrelaçar.em·sr; den-

.

tro do tanque um navio de

guerra sonstruido ce pedrai na

posição de abrir fogo; de sua
chaminé 9S esqulchos d'agú-a PaRamen'to adlaniatlo
caem em forma de um TaSO, so

.bre o qual nos faz recordar as

festas [oanínas, um vaso de
«fervidas', que "raças a um ío- "

10 de corç,s ladCjldos por espe-
'.

l}los derran;ta se a ail,Ja colorida,
" Nestas. cQlumnas rendemos
uma homenag, m ao ir. Weigert
que foi o genio Qonstruct<)T do

. empele�amento do nosso jar
dim, o amigo e 'protector'das
diverses flores, que nós suavi·
zain QQm o' s.eu gratil,oJor. .' Originaes embora não publicll ,.

(Correspc:mdente.)
.

._dos não serão devolvidos.

,cio ph�r":;.. chim
JOAo na �ILVA SilVEIRA
-

������������o������������
IIJIIJHãmorrhoI-den. garantievfl" radikale Hei- III
� ,lung, schmerzlose Be- •

·0·.. handlung ohne Operation.
.

•
•
•

KRANKHEITEN DES MASTDARMS - Ôperationslose Be" O
: .: handlung von KRAMPFADERN und BEINGESCHWUEREN. - ••

O HEILUNG VON KOLIK und DIARRHOe: durch direkte Be· W
• • handlang der Darmwege. - Behandlung von MAOENKRANK- V
••• HEITEN nach modernsten Verfahren. - KRANKHEITEN DER •••

O LESl!R. - Mehr ali 10 jährige Praxis auf diesen Spezialgebieten. Ö

C .. � DR., MENDES. ARAUJO c : ••

das· asemlras IiIIIJCURITV8A
.
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de CAM I LO CUSATIS- lIIlII�1iJ1II1II1II1.IJ12I1iI�1iI0(i IiIrlliJlllli1!2lliJlIJrlUIlIfJ

Casa fundada em 1925
., Marea registrada sob G No. 25.597 ...;_' Telephone 2.140

CASEMtRAS INOLEZAS e da AURORA - cores firrríes
-

.

seriedade absoluta - um só preço para· todos. ,

Temos 'sortimento completo de aviamento para alfaiates'.
Forn�êerri6s amostrai de casemiras' à alfaiaté e éómmer·

giante· :já fregu��. da casa e COlT'O ao que pretende ser.
-�,

_

• . tf" �

PRAÇA DR. OEN fROSO MARQUES, 31

CurltYba - Est. do Paraná - Brasil

Empre,ado com sue

cesso nas anemias e

conn!cscençõs
rONICO SOStRJ.NO

DOS PULMÕES

Assignaturas :

"-NNU,AL . . '.. 121000 Casa
Redaeçäo e omcrnas:
Avenída Getulio Vargas

Elixir r.apajóK"
... '-!

I

JARAOU.i'\ . DO SULl
Santa' Catharina·'

,

-x-x-' _

A. redaccão nlo se .. resl?_onsabi·
Iiza pelos conceítos emitUdos

em aFtigos assignados.··

medicam�nto vegetal, pruparadó
com a -SALSA INDlOENA.; plan
ta uSllda pelos Indios da Trib" Ta •

pajós, de a;ção 100 veltes maia e

nergica do que qualquer outro

depurativo,
INFALIVEL NA CURA DO
RHEUMATISMO e IMPURJiJ.

ZAS DO SANGUE
SATISFE:.lTISSIMO

r
- · ,-__Úiii_--iiiiiiiX COM A CURA PROMPTA E Ef'rICAZ DA

I
'

A fACULE>ADE' DB CIENCIAS ECONOMI- CONSTIPAÇÃO, TOSSE, Etc.
CAS DO PARANÁ E A€ADEMIA PARANAENSE AU••to em·beneficio de todol que tenho usado, e com o melhor re··

. De. COMERCIO re(?reseritam,· 'l1ó Paraná� a.�ais lultado possivel, o poderoso PEITORAL DE ANOICO PfLOT!NSE, pre-

Il"di"ma 'e"xpr'-essão' do e>nslon···o· tec·ni"·0'.-P.roftsS·l·O··nal.
. parado pelo habil pharmaceutico Dr. Domingos da Silva Pinto, contra consti-

u. _ paçOes, tosses, etc., e por e�tar satisfeitissimo com a cura tão prompta por

.lnstaladas em predio proprio, � a. '"rua .Candida. este efficaz. remedio, faço a pre�ente declaração.e assigno - Pelotas - Tar·

I Lopes 266 em Curitiba- _ P�raná. quicio Freire de Andrad,. _

,

.1 Mantem ·os seguintes Gursos :. .". Mals um trlumpho. do P�/TOR.AL DE ANa/CO'PE-

Propedeuiico : Perito conftiiJo,:, :, .SuperiiJr d� LOTI!NSE obtido na pessoa da cidadão losé F.

'11" administração e finanç4$., - pa!ilograflO,' - Estenograjüi. Pereira da SI/va

JIt _,; __.--- José fernandes Pereira da Silva attesta que soffrend�Lde uma bronc:hite
[' .

" seguida de tosse pertinaz, que me impedia muitas vezes o trabalho, fiz uso

,

do maravilhoso Peitoral de :Angico Pelotenlle, preparado pelo illustre phar-

D·· Cd I'
. .

.'

d· d S -I
· �

. �I maceutico Dr•..Do�ingos da Silva·Pinto, ficando completam'ente ·curado com

r a·U 1 o . a 1 ve 1 r a t o uao de. alKuns vldrol. '

•
....

I. Por ser verdade firmo o .presente -�Pelotas_.·. _

M t::: D r co José Fernandes Pereira da Sil'J"
,

.

. . ••
Ci:onfir......t.. attl&tadoa. Dr. .. L. I"einíra .e AraujQ

Chmca geral. Doenças.�e crianças. MolestJas do �ora9ão, (Firma reeonheeida) ,.'. .

. -

pulm_ões, figado, intestino; impaludismo.
.

Io.illlllfll N·_ 511 •• � de MarIO do 190i.

Poder" ser pro�ura�o na' Fàrmicia Central, 8111l1li1 :,lahrallria Pllllril dlillia Plllllls,· Pelalls • II. I· da SII
ou em sua resldencla, HOTEL CENTRAL.. '

..'
•

V9B.d.,'�.1II toda parte

f cQnlra Ulceras de BauI1Í, Ferida&
antigas, Ulceras Malignas, "tc., wse

e· não sofra mais

TAPAJÓS LIQUIDO
.

(uso externo)·
O Laboratocio garante a cura. - Unico Agente no

.

Sioll do

L. ROMAf\Ç)WSKI - Florianopolis

Dr. Godofrédo Guilher·
me Lutz Luce,!�.�

.
��

o "CONTRATOSSE"
E' DE EFEITO SENSA(IONAL I

, N.. to.... ,ebeldes 8 trli.
,0ci'.'1 na. b,onchites chronicas
irlpcs, roquldaes, esclrros san:
luineo., do,el no peito e lias

COSt.5, insomnl•• e frlquua ge.
ral, 'falta de .petite c febre, o
CONTRATOSSE i o reinedio éilt
loluto, hcroico, que não fllh..

MEDICO
Consultas das 8 ás 12 e cias

2 As 6 horas. � '1
.

/.

Cliriica gêrar cirurgia e partos·.
Allende a chamados·8 qualquer bafi.'

Telephone ,N. 4A..
. Rua Preso Epitaeio Pessoa s/no

Tra'tamentó antirabico''pela
vaccina e o soro antirabie.
do Instituto Plnheiros� 'de sa.
Paulo .

GLORIA (An tigo Laporta)Plan ta, ex.çu�lo, ti.
•aliz8qiio e direçie
de obras.
Aparelhamento com'

pleto para oonitru
lÕei de ponei 8m

Qoncreto armado.

Cálculo de qualquer
.

estrutura em 80n
Greto armado
e ferro

o mais majestoso edifi8io
da Capital e o unic;:o no
Jlltado '1ue posilue ele
vador e telefone.· em
todos es quartos.

,

Examés de Dactilo�·
grafia

<lo

Na publicaçäo em numero
anterior deste jor.nal. dos re"
sultados dos exames de dactl�
lograria na. Escola Commer
cial filiada ti A8soclaçAo Edu·
caçlonal de S. Paulp' e �trl�;
da pela profes8cra, sra. 'fula-

D·· t- d 1 �SOOO Ha Bemvenutti, sahiu trunca.
lanas a par Ir e �

. da a classificação do, alvmDt9
\ in�lusive �anhos quentes Roland Rothenberg, que a\Vt ..

segue !'ecUficada: (

Ampla. Sàlas de amos- Aprovados simplesmente:
�� 10. logar, Roland Rotbenber>

tras para QS sra. viajantes. ger, tempo 4 minutos, erros
de ortografia 17, faltas de es

Ncvembro psço entre palavr18 2, cópia
Iseguida da carta-prova, média
,de palavrús por minuto 25 .

12 confortaveis aparta,
mentos luxuo'3amente
mobiliados, 80 quartos
e 18 banheiros.Carnei.ro RibeiroOmar

f!ngenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA
.

, ,

- Apartamento n, 11

. Caixa Postal, 784.

1. Andar

CURITYBA End. Tc)� OLORIA
,

ea'ixa Postal. 134
FLORIAN'OPOLIS

_._

�one, 1320 Praça 15 de

San�a
..
Catarina

.

Breve: «Noite de Fogo,
cMartha'- 4-Cavallaria Ligeira�

AGUARDEM

T1lmu Itos . Bo��adoCinema Central-,.

Às 3,30 da tarde -e 8í30 horas da noite ! ! !

3. Bario Victor' Pies em

AMANHÃ - Domingo, dia 4 de Dezembro - EM DUAS SESSOES
1. Um lindo complemento nacional. 2. Novidades ·Internacionaés.

Caçadores
AMANHÃ:Domingo,

Cabeças
-

de Borneode '.

Todá ·.fal.lada' em allt:��Q�(;com letreiros' .em PorbllLtez.

,

, .�. ..
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COR�EIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 3 de Dezemsro de 1935

Prefeitura Municipal de laraguá
predio da prefeitura 590$000
§ 3. --- Vencimen

tos de professare.
muníeípats do diltri·
to de Hansa 2:000$000

§ '8. - Quota pe
ra D. A. M.

D E C R E TO' L E I N. 40

DJJCRETO LEI N. 38 Altera o lançamento do Imposto Predial.

O Tenente Leonldss Cabral Herbster, Prefeito Munici-
pal de [araguã, no uso de suas atríbutções :

.

. DECRETA:
1611000 Art. 1 - Estll." njeit08 ao Imposto Predlal todos OI

predios sítuedos na ZelOS urbana do Municipio.
num total de Rs. 2:751$000, Art. 2 - São considerados prédios, e aseím suíettos ao
sendo que 2:000$000 correrão imposto prédíal, todas a8 construções que possam servir
por conta do excesao da ar- de habitações, uso ou recreio com exepção de ranchos
reeadação do exercício da Telhos ou novos, construidos d� madeíras, galpões, garage., .

quele distrito, e 751$000 por eoehetras, telhetros e trapiches.
conta do salde de 1937. Art 3 - A tsxa do imposto é de 10 % (dez por een-
Prefeitura Munioipal de Ja· to) sobr� o valor Ioeatívo anual do prédio.

raguä, 3 de novembro de .

Art. 4, - O valor locativo que servträ de base á quo..
'

1938. tti de que trata ') art. anterior digo antecedente serã o

aa.) LEf)NIDAS C. HERBSTER preço do seu aluguel anual determinado no Ianeamento,
Renato Sans de conformidade com os reetbös ou contratos de arrenda-

ÁUre�QI'Moler. mento que OB inquilinos apresentarem QU. na falta destes,
--------"." arbitrado pelo laneador. .,.

D E C R E T 00" I. I!" NC). 39
..

Art. 5 � Os predíos ocupados pelos proprletarlos te-
rllo o valor locativo arbitrado pelo lançador, que o ealeu-

Cria, em l!Iubstttulçäo A taxa de Conserv8(110 Ierä pelos alugueis que poderIam produzIr caso eltivessem
das ruas, o Imposto territorial Urbano. alugados.

O Tenente Le6nidas Cabral Herbster, Prefeito 'Monici. Art. 6 - Quando se trata de predlo alugado com mo-

pai de JaraguA, no U80 de suas atribl!lloõcs; e veis ou maquinismos o valor locativo seri ealeuledo com

Oonsiderando, que o distrito de Hansa, paBI!IOU â eate o aumento de 20 % (vintA por cento).
.

Qoria de vila; Art. 7 - O Imovel. ainda que edificado em terreno
Considerando, que, em eonsequeueía, pelo Deoreto·lei alheio, será Inseríto em nome do propril:'tarlo.

n. 16, de 20 de Mato de 1938, foi delimitado ö seu perime· A!'t. 8 - Do lançamento do imposto predial. haverA
I tro urbano; recurso para o Prefeito, no. praso d9 15 dias a contar da

I Considerando, que desta forma o Muntcipio p6de eo- data do aviso respetlvo.

I
brar o imposto denominado Territorial Urbano; Art. 9 - Silo isentos do Imposto Predial Urbano:

. DECRETA: I - 08 imovels pertencente. aotl Oovernos da Unillo
'Art, 1 - fIca extinto DO distrito de Hanla a taxa de e du e.tado ;

..-----..--�-------------� Cons�rvli91l0 das rua. e ariado em lua substitulqllo o Im- II ...... os templos de qualquer rellgtllo, na parte deltl,
posto Territorial Urbano. nada ao culto;

Art. 2 - Os terrenos não edtrieados pagarAo a taxa III - as escolas;
de 5 %, e os excedentes dos edítíeados 2010 sobre o va- IV - OI e.tabelecimentoll de oarldade ;
lor venal. V - a8 In8taUaç�es das socíedadea de eduoaollo fislea;

Art. 3 - Os terreno! edlfleados, até 15 mtl. de frente VI - os prédios cujoa donoe tiverem provado mlsera-
e 80 de tandos, nas tUU de ta. classe; até 15 de frente e bllldade.
100 de fundo. nas de 2a. classe, ficam Isento. deste iiJI[>Jst.) • Art. tO - Os prédios que tiverem .ido eendenades

§ 1 - Ficam dispensados deste imposto 0& terrenos vor Ie aeharem em estado de rulna paearllo o Imposto to-
n8S ruas de 3a. cla8se.� 'tal, mesmo que desabitado•.

Art. , - São de ta, CLASSE, es terrenos nas segata- Art. 11 - Os predlos que estiverem de,oeupadol por
tes ruas: _, Herctlíe Luz, a partir da extrema esquerda do mais de tres mesee passarAo a pagar a mEltade.
atual terreno de Mariano Orzekowski, até o seu entronca. § Unieo - Para que tenham direito a gozar do abi..,
mento oom a rU8 15 de Novembro; Independencia e Goethe timanto do art. aolmB, 08 proprletarios deyerAo, le,o que
a partir da Hercilio Luz até a linha ferrea; , de Setembro os seU8 predlos se tenham desoeupados dar parte ao Fis·
a partir da 15 de Novembro até a Jos6 de A.lencar;

.

Es- eal Geral, que lhe fornecer' reoibo da comunloaçlo.
cragnole Tauns)' e 15 de Novembro. Art. 12 - As reduçftes nOI Impostol, previstas nos artl•

SAo de 2a. CLASSE os terrenos Das seguintes rual: O e 10 serllo· contadas da data do d�lpaeho fayoravfll cio
- Oswaldo Cruz, jollo Pessoa, GOD(lalves Dias, Tobtal Bar, Prefeito em requerimento que, a respeito, deTerlo faBer OI
reto, 11 de Junho, João Groth, HercUio Luz,. a partir da ex- Interessados.

.

trema esquerda do atual' terreno de Mariano Orzekowskl, Ar. 13 - O Imposto poder' ser aumentado dentro: do
subindo até o ltmite do perimetr.o ur_no; Independencla, mesmo exerclclo, no caso de que os alugueis do prédio' a
8 partir do cruzamento com a linha ferrea até o encontro ele referente 80fram altel8çllo durante o ano.

com a rua Goethe; rua Qoethe, 8 partir do cruJlamento Art. 14 - O Imposto poder' ser redumldo desde q.e
da linha ferrea at6 o ltillite do perlmetro urbano. o proprletlflo prove em requerimento ao Prefeito ter bai.

São considerados de 3a. CLASSE, 08 terrenos situados xado 08 aluguehl do prédio a ele refel'ente.
nas demais rua8 do distrito de Hansa. . § Unlco _. OI pedidos de reduolio do Imoosto pormo ..

Art. 5 - O lal1çamento deste imposto serA feito anual· Uvo de baix. dos alugueis B6 poderllo Ber atendidos quaDdo
mente, por uma comis8�o nomeada pelo Intendente Distrl- requeridos ,at6 30 de Junho para o segunrlo semestre e S1
tal, 80b o controle do flacal qoe para esse firn for designado. de Dezembro para o primeiro semeitre. ,(

I
Art. 6 - Para calculo da ttlxa servirA de base a ta· Art. t5 - Os proprletarlos ou seul repre.entantes Ie-

bela seguinte: - gala que procurarem defraudlll' a fazenda munlofpal, prel·
Ruas tle la. 61assE.\: - 3*500 a 48000 o met 2. tando declllla,Iel!l fnexatas. 88.fn4ndo contratol'l e ·reclbo.

i- IIi: ., 2a. ' : - 2$600 8 3$000 -
-

. de quantias menores Clue .1 realmente recebida. ou Bem

______...;. �I
Art. 7 - O Imposto minimo anual é de 5$000. deelara,lo de quantlap, 0lJ de qualquer outro aodo, fncor..

...1ZIIlIaI11r.xmgçgcaIXlCOift!trell"ÃlIXIIXIClalXllXtlXlr:x:llXll:ZIIXI
Art. 510 isentos do Impostl) Territorial Urbano: -- rerllo na multa de 50$00& a 200$000. paravel dentro de.

LllXIDalXllXllXllZlaaDI:IIZIIXJtIIIXII:.'It'IXIIXIIXlDaIXJIXIIXlIy.II::rlZJ� , I - os terrenos pertencentes A Un1äo ou ao Estado; dias lob pena de .0'braD,. executiva. .'

I · · .. 1111 II - OI ooupados por templos de qualquer relililo, Art. t6 - I!ste Decreto·lel entrar' em. vigor 08 data

n Placldo OI d OI II
desde que o sejam exclUlivamente para fins de culto. de .ua pultJlcaOllo, f8YOI&da. ai dlsposl,ßeá em contrario.

r ymplo B IVDlra III - os pertencentes :10 Hospital e A tnstJtulçlo de • P' f It ..... I I d J , 2t d -N b d 1na•
,

. I caridBde ;
.

a re e ura 11I."D10 pa e aragu. e . oyem ro e 7iJO

II ADVOGADO rzI
IV - os OCUp8�OS pOl escoll18 e pOt locledades de. a.) LI!ÔNIDAS C. HERBSTI!R

ao DlI!I cultura fisica ; . Renato Sane.
II

-

I
V - os de propriedade da indigentes, desde ,ue es-

�
!

III Advoga nesta e na Comarca de Joinville. tes provem e88a circunstancia.
I Art. 9 - A eobran('a do Imposto Territorial Urbano,

idenda: Rua Otto R. Böhm - JOINVILLE serA feita em duas prestao5es, n08 meses 4eterminados pe. RETIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA
, la Prefeitura. - Exerclcfo de 1938 -'

lIJlIIlIIlII_IIJlIILlJIIII1I1JIIJIIIIl_1:;iI § Unico - O imposto inferior ou igual a 25$000, sert RECEITA
�"''"X"",",�:r'''III:.W� ��IO"""lII�_�__"'Ir""_�_1!!!I paro de uma só vez, no primeiro mez da cobranfa.. PrevisAo anterior (Dee. Lei n. 87 de 24, 10. 38) 321:632$710

�1IfIIII����"*�I��" Art. 10 - Este Decreto.lei entrarA· em vigor no dia. Decreto·lel li. 38 de 3. 2. 381

�.:t:.EJ"'I·l de janeiro de 1938, rev.orad8S 81 disposio6es em contra* Aumento na receita prevista no' eorrente ex�rci-

DO BRAS I L rio. cio, proveniente do saldo em Caixa v�rfrtcado no

Prefeitura Municipal de jaraguA, 18 de Novembro de 1938 exerciclo rindo 751$qoo
Dados do balanço de 3Ct.9.1931

'

aa.) LEONIDAS C. HERBSTER 32!:383$710
CI_itll e reservas . . . . . . . 312,541:321$781 Renato Sans DESPESA l

Letras dese e IlprtsfiJlIS .It/correnle 3.121.112:318'201 Alfredo Moser. Previsao anterior (Dec. Lei n. 37 da 24. 10. 38) 346:lS2$71.o
De_.sillS, . . ..021.315:834S4I1 D€Jcreto lei �. 38 de 3. 1 1. 38

O Ba,neo do Brasil, aieneia de Joinville, está operando. fran. Credltos Suplementares 808 paragrafos 1. 3 e 8
camente em descontai dt. Dupli,(Sta, ,d, fa�tu"a8, Lei"u d. da Let orçamentaria vigente, oomo reforço. A& ver-

IJambi(), Notas pf'.miuor;'tU , Emp"eBtimos "ln 'Otttâ '01'· bas abaixo descriminadas, destinadas at) pagamen.
'l"6nte Bob cauçã<?, a taxas modicas e a prazosr·a!oaveil. Faz em- to de deepezilB até o flnsl deste exercicio, corren.
prestim08 á A�lÍcultores e Industriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos, do t�l despez8, uma parte, por contR do Raldo do

• Está pagando actllalJ1!ente as seguintes taxas e depositos: exerciclo passado e outra parte pelo excesso de
D�l'OSITOS POPUlARfS - Limite de J():OllOfOOO • • • 4./-'"

Deposito ini.cial Rs 100$000.1. 110 minirno. Depositas arrecadaQäo prevista no corrente exercicio, no

subaequentes minimos de 50.000. Retiradas minimas distrito de Hansa, Da conformidade :do presente
- Rs. 2ô$OOO. Não rendem juros 08 saldos inferiores a § I - Aluguel do Predio da Prefeitura 590$000

J S"'COO e a importaneia que exceder do limite e IS § 3 _ Vencimentos a08 profesBO!.'escontas en' erradas anteil de 60 dias
Nota im,portante. - Os cheqUES desta conta municipaee nO distrito de Hanea 2:000$000

o não estão SUJeitos ao sello. § 8 - Quota. para o D. A. M. 161$000 2:751$000
DEPOSIT9S LIMITADOS - Limite de Rs. 50:000$000 . . 3'/. 348'983$11

Deposito inicial Rs. 200$lJOO. Depositos subsequentes I.
• l)

minimosde RI. 100$000. Retiradas minimas Rs 50fOOO.
Demais condicçOes identicas aos Deposito! Populares.
Cheques sellados.. . .

D!POSITOS COM JUROS - (Sem limite) . . . . . . 2'/.
Deposito inicial Rs 1:0oo.0to. Retiradas livres. Não
rendem juros os saldos inferiores a Rs. 1 !OOO$OOO
nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 dias
da data da abertura da conta.

DEPOSITOS DE AVISO PREVIO
Mediante aviso previo de 30 dí3S

·n " " 60 dias
" " " 90 dias

Abre eredítos su

plementares.

O Tenente Leonídas Cabral
Herbster, Prefeito Municipal

� de JaraguA, no uso de suas

atrtbuíções e nos termos da
autortsaeão do Decreto Esta'
dual n. 589 de 20 de Outobro
p. passedo :

PARA ,

�----"J 4- 20.
F'I SOA�

Decreta:
Art. Únieo. - Ficam abertos

08 seguintes credltos suple
mentares aos paJ,'agrlAfoB a

baixo da Ieí oreementeríe vf
gente:
§ 1. � Aluguel do

.0UrA1 UPTKA,OJlS
�

zu .haben in der TIPOGRAFIA AVENIDA von

\ LEOPOLDO REINER.-

•

POMADA MINANCORA
...................................... '....

E' a pomada ideal!
Cura TODAS AS

FERIDAS, tanto hu.
manas como �e an�
mals,
NUNCA EXISTIU

IGUAL.!! !
A farmácia Cruz,

de Avaré, (S. Paulo),
emou com a "MINAN·
CORA" dleeras que
nem o 9U: eonleruiu
curar!

•

•

Dna. Carolioa palb8rB�. de tJojnviie, eurou, eom
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havid<) centenafl de curab semelhantes! ! !

Adotad8 em muitot! hospHaes, cn�a8 de BBude
e clinict?s particulares.

.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeir� "POMADA
MINANCORA" nunca exfstiu a nAo ser em suaf' lati
nhas originais com o emblem!! simbólieo' acima. Re,
cusem imitacões! Exijam fi verdadeira MINANCORA

em SUIl latinh8 original!
REPAR:'M BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios ,.MINANCORA"
de JOINVIlE.

.::))B�"_B_� r��iO(OIt;;;:11C11Cl(tC::I(�!OICO::::'C:IIC2lC1C:X�:::n::::xlCXlIIGinásio -Parthenôn Paranaense O Pa' lace Hotel �
.

(S��r:���e:oL!::e::!b:7r��:;�!�). �' Q
RU� COM. ARAUJO N. 176. FÓNE 1-1-9-2

.

� .

de M A R TIN S J A R U ·0 A �
Estao em pleno !unc{opamento as aulas Rua Barão do J:.io Branco Kl 62 ft

de admissão á Ia. sé(Ie do 'CursoFundamental.' ". \\J'
-

Nos mezes de Dezembro e Jatldro alt. aulas deste'
O
TODOS OS QUARTOS E APPARTAMENTOS O

eurso são ORATUITAS. ' COM AGUA CGRRENTE, QUENTE E PRIA. O
_

Mantem os Cllrsos-: Pré-glnssial, Oinaslal O ELEVADOR FRIOORIFICO I
(�undamental) e o �e Mad_ure.za. ,O· OSIN'

, '"

.. Junt? ao GinásIO funCl(�nam a F�",!"l4ade 'je {f' I ..

C HA DE la. ORDEM. "

�..�.
to� a

.ESOO.
Itt R.emMlJf1ton

Ofunal

&0-. .:pa-. � ..... sa.la.s.
de

.. a.
-mostras para os

snr:.s. Viaianles, 2
.

raná, eom Inte.r�atJ e Sem�.Internato.
• I

AUT0MCVE_ N ,', ESTACA0. ÕI
.,..

urttlóa . '/. -:- Parana,. '. U I T' Y, .

A - � ANA' - L i ,

l1im.«_.»X»B_.,m�JJB._· ��;;;J;�.;;t;;ö�dBb�q;;.ro:=��e.�cxlll �,�
'..

.. '. . J ...

<

.

. c • '., ;'
<'>

o

" " ""

� �
ii.

:�� � _:'.;["".c;,,--�,�y� �,..

DEP051TQ3 A Pl{AZO fIXO
De 6 mezes .,.. . . . 4'/;
De 12 mtze, . . . S'/.
"Dp. ;2 mezes eom rt�nda mensal . 4 ,S·/,
D� 6 mezes com renda mensal 3,5'/.

DEPOSITOS Bancarias 1'/,
O Banco do Brasil faz todas as operaCjões iancarias, des·

eontos,e'1,prestimos em conta corrente gilflljl1tida, cobranças, trans'.
ferencias, de' fundos, eustodia de titulos tl \ralores, etc. .

Tem agencia em tod'18 as capiteas e cidades mais impor.
tantes do paiz t\ correspondentes nas dcm:tÍs cidades. Mantem
cor e pOJ1dente� em todos es pai-z s 90 mundo. .

-�������I:
:f .\;'

1;,.

II

..

.

...,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Chronica da Semana •

orrelo oVocê já pensou, amigo neo Por Marcel d'Aubry.
gocíante, que estä chegando

go, que essa natalidade poro natal? Já pensou, de certo ... partidas dobradas é InteresVocê' jà '!ez as suas encom
saute de mals ? ...meadas em setembro, quero *

c,rer, e está esperando todos >I< 'f.

. -dOS días.; a factura e a du
- O cumulo dIJ absurdo 1. ..

, .? Você é capaz de conceber o
plícatu I Não é aSSIm. Eu Já cumulo do absurdo? Você hafui negociante, em outra en-

de dízer que não concebecarnação. Não póde admittir?
nado. Mas veja isto. Está noPois eu lhe provaria .. VaJha

Bd. t I
I Brilhante vitoria do Aymo-

me o oéo ; em que assunto Rio o artísta Tyrone Power, (Cont. da ta, paglna) I' despreoccupação e cordialidade' I a I ré sobre o União de
ja eu me meter, Voltemos aos que anda gastando dinheiro A frente, aberta para a rua, com que decerto nãc ficará sem e

L t do l
. Retorcida

brfnquedos, é maís ínteres. por que tem de sobra. Nem entrada franca para automovel,
/
xemplo. ançamen O O, -- rn-I Domingo ultimo como foi nc

saute e eu hoje Só vou tra Vocêãquehira sdfiberdo qhu0 heou- poss�e �algumas arvoras - ve- Entre a') mduitas pestsoas cdon posto Territorial I ticiado. teslizou-se n� giam�dotar de <oesos> interessantes. ve cega 8. o om m. lhos mgazeiros de frondes ain· rvídacas. po erncs no ar : rs.
do Aymoré a terceira partida

Já lá se foi o tempo do brín- Já com um braço quebrado da verdes - que darão sombra !Amo Hoeschl e Aristeu Schief De ordsm do sr. Diretor do em disputa da taça «Affonso
quedo barato. Póde coçar a

em Porto A.legre, Ty.r�lle P?- ao futuro jardim. ler, Juiz de Direito e Promotor Tesouro do Estado, faço pu- Muraras. �

cabeça, amigo negociante ... wer teve que afrontar no RIO Aos poucos, grupos forma- Publico da Comarca tenente blico que, em cumprimento ao O Aymoré venceu o União a

Quando você fez o pedido, uma onda de fans em estado dos aqui e ali, palestrava se a Leonidas Herbster, prefeito mu decreto n. 55, de 1. de Outu- través de uma partida equili-
" lembrou se que o artigo no I de ressaca. Mal dese�barcou nimadarnente. E ernquanto uns nicipal; dr. Fausto Brasil; drs. bro de 1931 e Decreto-Lei n. brada, cheia de lances eletrizan
extre ugeiro custa pouco, mas'

no aér!)�orto, moças, r�pazes, deixavam se ficar admirando as Nemesio Cunho é Diogo Vas 217 de 21 de outnbro de 1938, tes, pela contagem de 2 a O. O
esqueceu se dos direitos al-I senhoras (e algumas Já edo- llnhas originaes do elegante concellos, iunccionarios do Mi' se vae proceder á revisão dos 1. ponto da tarde foi cbra de
Iandegaríos, te do lucro elos s,as!) ro�peram o co!dãú po- evillino>, cuja construção está I nisterio de Agricultura; dr. Luiz lançamentos do imposto territo-

I

Amaury aproveitando bem um
revendedores. Quer u'a amos- Ilcíal, gr�ta.n?o,,, gestícuíaudo, a �ar�o da firl'l\.a L Groe�el, de de Souza, advogado; major Iu rial, pelo que Iodos os que belo passe de Moser. Não pas
tra ? Vou dal-a fresquinha quebrando vídros de automo- Joinville, outros bP. entretinham lia Ferreira, coletor federal; João possuírem terras .rurais, isto é, savam 10 minutos do primeirovjnda do liro. ' ,

vets, para �lcançar(:'m o �as·. rnais prox!mos do r.tu, de onde Crespo; dr. Jorge Richter: Vi- terras situadas fóra do peri.ne- ponto, quando Cecy em sensa-

Imagine que esees brinque. tro» humanísado, e supplíea- se d�scorhna um lindo trecho ctor Deeke, gereute do Banco tro urbano das sédes dos mu cional e oportuna cabeçada mar
dos de dar corda, que nos uI. rem um .autographo, uma im- da CIdade. ,Agricola; João Tossini, intendeu- riicipios, são convidados a apre- ca o 2. tento do Aymoré. No 2.
tímos 8[;.n08 tem apparecído pressãos�nh,a qualquer com� Servido o aperitivo, com pau te de Hansa; Rodolfo Huínuess- sentar, de 15 de novembro a 31 tempo nenhum dos quadros con
muita variedade, entre taxas lembr�llça. , !'lão acha voc� ca demora sentaram-se todos ás ler, das lndustrias Reunidas Ja de dezembro do corrente ano" segue burlar a vigilancia äos
e sobre-taxes pagam maís ou que Isto seja um cumulo.

mezas, armadas sob as frondes raguä Ud.; José Antonio de as declarações exigidas, pelo arqueiros. O quadro do Aymo-
menos, 23$000 o kilo, ulêm Tanto barulho por causá de verdes dos ingazeiros. E come Mattos e Heleodoro Borges, co· mesmo decreto. ré atuou do seguinte forma'
do se110 cor: espondente. Vo' u!ll barbado como nós. Ima·

ç'JU o ataque ao churrasco com letor e escrivão. estadoal; Leo· Imcumbe essa obrigação: Daniel; Julio t' Math.'as� Pedro,
cê f9Z pedido de brinquedo gme o que não soUreu a 10u- farofa. A palestra continuou dt poldo CoHn. da Empreta Via I I Aos pr oprietarios. Sansão e Constantino' Ersching,
de dar corda? Vá coçando a

ra Annabela, que tambem an forma a não deixar tempo a dis ção Oatharinense; Erich Dou- II /\05 foreiros. Cecy, AmaUly, Altino' e Moser.
cabeça e leia este final. da por lá,

'" eursos. De resto, em uma reu- brawa, thesoureiro da agencia III Aos posseiros. Na prelirhinaJ o Extra Aymo-
Pense num brinquedo que >I< '" nião como a de terça feira, di�w postal; Guilherme Weege, chefe IV Aos representantE.s de ré conseguio mais uma vitQria,

pese, por exemplo, 150 gram
E pl}r falal.' em cumulos ... curso para que? da firm� W. Weege &; Ci.a ..; Wal- espolios. conservando se ainda invito. O

mas, pagará de direitos 3$300, Aqui va3 outro. Noticiam OB Mario Tavares, com a fidal- te� _!3relthãupt; GentIl VI�lra, es V . Aos ocupantes de terras União B foidJerrotado pela con·
quando o 8e� Cu.sto na im- jornaes que na A!.'moçi1o da guia de trato que o caracteri· CriVa0 federal c1� Hansa, �e3: pertencentes a empresa que tagem de 1 a, 0, ponto de Bor"
portanci!} nllo foi I:t.lêm de Piedade, aqui em nosso Es· sa, de mesa em mesa, presidio poldo Ma.y ;

.

RemoIdo Rau, I gosarem de iscpção de imposto. ges, que com uma bela oabeça-
1$500! Assim, ticou ao impor· tado, um tal Alexandrino sn a festa. Sentia se feliz em ser s�her jumo:, Germano .�hmke � As dtclaraçõfs conterão, as da aninha á pelota nas malhas.
tador por mais ou menos 5$, va, VUI�1) «bouto., morreu a- agradave!. E assim as horas se �I1hoj AlarICO Oavalcanh., Mar: seguintes informações: O onze do Extra Aymoré en-
é 'fendido ao varegista por fcgad�. .. passaram ... A noite já havia to· tmho Soares; Max Wllhelm, I - Sttuação' dQ terreno. trou em campo seguintemente
8$000 e chegará ao consQnH· Voce, a.mIgo Jliraguaense, mado conta da cidade quando Walter H�ttel;' Roberto �ar II· Area em metros quadra- escalado: Aryj Julioc Tino; All-
dor por 12$000 ou 15$000! póde conceber um bouto mor· os convidados começaram a se quardt; Joao �ar.catto, d�. firma dos. tonio, Wigando e Hesse; Gc·
Isto com um certo criterio na rer afo�8do � !. '.

. retirar. Sem favor pode se di Marcatto IL�aos, Her!lllho Ra· III - Valor venal do terreno, raldo, Horacio. Mielke, Borlles
percentagem dos lucros,.. E E 8!i1S1m f01·se 11 semana rI zer qUê a lembrança de Mario mos; Drauslo qun�a, l�specto� excluido o volor de quaisquer e An.toninho.

.

,

depois ha tanta criança, coi· ca de casos interessantes. Tavares, proporcionando aos estadoal do ensmo, Jose Albus, construções ou benfeitorias neo O G b f i d ritadinha! que se queixa do seus amigos a agradavel reu· João Krause, da Empreza Sul les existentes. uana ara .0 •

erro a-

esquecimento de Papse Noel! nião de terça-feira ultima, abrio Brasileira de Ele.ctricídad�; Wal· IV· Qualidade da terra. . do em Jomv.} Ie .

'"
...
* CólégiO "São Luiz" em nosso meio onde tudo é ter Jansen; Pauhno Bonm, de- V - Nomes dos confrontantes. O Guanabara de fres RIOS

Ouvio fa.lar daquelles qua- . Comunicamos aos srs. pais e ami. trabalho, uma tregua boa de legado de policia; João Emmen· VI. Especie do titulo de a jogou d?mingo em Joi.nville com

tro gemeos que nasceram lá gos que os exames orais ueste esta- doer!erj João Marquardtj �od�l. quisição, com a data respecti o omommo daquella cldad�, sen�)
llO RIo. Que intel'er,sante mo- belecimento obedecerão a seguinte oro fo Fls�her; Germano En�e, Joao va, o cartorio que transitou e do derrota�o na prorogaçao por
dalidade de conto do viga rio. dem:

ELIXIR DE NOeDEIRA Schremer, gerente da fIrma .H. o numero que tomou no regis um escantel,o. O 2. quadro tarn-
Dias: 6 - no 4. ano mixto & C· t b b 4 1Um escandalo düs diabos... 9 _ no 3. ano mixto Jordan Ia.' c ou iOS cUlOS 4ro geral de imoveis. ;:m aqueou, a.

_
....

Ambulancia�, medicos, enfer· 12 - no 2. ano mixto ..=:::::�::::'::O..I1111-= nomes n?s escaparam. VII - O valor atribuído pelo Camp�onato Bra.silelro
meiros mobllisados, e afinal... 13 - no 1. ano mixtQ .lmpurezlll UItJllll.. «CorreiO do Povo·, q�e fez contribtiinte ás terras que pos. O ,seleClon�do catan�ense es-

um cidadäo �ue se apresenta Os exames da Escola Normal Pd-
'..... IDA. se representar pelo seu dIrector, suir em outras circunscrições' treara amanha em OUfllyba, en-'1 maria principiaram no dia 22 do cor- &:1\ � d t'l lhe f t d t h naenno Districto para fazer o re- rente e terminarão a 12 de dezembro. eSPINHAS agra eee as gen I ezas que fiscaes ren ar. o o cscra. c II para -

gistro de quatro crianças... A exposição dos trabalhos estará ULCERAS foram dispensadas. Caso o contribuinte não tenha se. O jogo será �irradiado pela
que não nasoeram! O cidadllo, aberta de 8-12 de dezembro. ECZfMAS •

PI
- elementos para presiar as in Radio Clube Paranaense.

alegre demais, isto é, com as MANCHAS DA paLI Pharmacla de antao formações dos numeros V e VI, S. C. Guarany
prateleire.s de cima repletas, DARTHROS A'_!lanhã dia 4. estará de deverá declará·lo expressamen· Seguia domingo ultimo paraentendeu de passar o bluff. R.egistro Social FLORESBRANCAI plamao a P'?armacla NOVA. te,

.. _ Retorcida, a convite do S. C.
A patrôa, em (�asa, que ban· RHEUMATISMO. OS contnbumtes que nao a· r-araná, qUe neste dia inaugu.casse aquella bichinha que SCROPHULAS RIPA de uma machma de presentarem, �entro do

.

prazo, rou seu novo uniforme, o S. C.
perlodic!itp.ente augmente. aos Encontro das aguas

SYPHILITICAS
•

costura
.

essas dedar&�oe� s::rão lança- Guarany que recentemente fun-
pares a respectiva próle. e IInalmente_ todal Co.mUnICO ·aos possuidores dos, á sua. rE'vella, pelo exator, dado e constituido de elementosVocê não acha, leitor ami'- III affecçlles cuJa.... de bIlhetes de minha rifa da que, para ISSO, se baseará nos 'd r-

lima regilliadl gcm seja a machina de costura Singer, dados publicos e particulares novos, �erd�u a paJtl a rea Isa

iii IIAVA lEB I All. " que o premio coube áo n. 68. bf -, b d
da. A vlctona sorno ao Paraná

."1& � que? �ver, nao ca en o ao pela contagem de 3 aO.
- Milhares de curados - Jaraguá, 30-11-38. contrlbumtf, neste caso, r.ecur�o - Amanhã, domingo, o Gua-
ßíiAwDE DEPURATIVO [iI) SAI\!6tiE Frederico Fredmann, resp. c�ntra o .l�nçamento e flca?�o rany terá em seu campo a Es.
-------------------------- amda sUle�to á multa de 25/. trada Nova um encontro entre

sobre o Imposto, n�o �endo casados e solteiros de sua agre·nunca essa multa mferlor a miação, em dispuia de uma cai- .

20$000.
_ xa de cerveja.As declaraçoes que, quanto

ao valer, contiverem erro COrt- BOLA AO CESTO
tra o fisco c;up�rior a 20'/. se· Jaraguã B. C. 28 x
rão consideradas fraudulentas, Ginastico 18
ficando o contribuinte sujeito Seguio domingo para joi"!-
ao pagamento da diferença do vllle o quinteto do Jaraguá B C.
imposto decorrente da sonega· qUi alli pl'eliou com o podero
ção ,e a multa de 50'/, sobre o so five dos Ginasticos. Atuan·
imposto real. do assombrosamente os jara-Sa'vo o cáso do lançamento guaenses levaram a melhor', pe·
por falta de declaração, dos 'a· Ia contagem acima. O quinteto
tos de exator cabe recurEO pa· do Jaraguá pisou assim na qua
ra o Diretor do Tesouro; dos dra: MarquBrdt e Harbst, Leo
atos deste para o Secretario poldo, Kricheldorf e Doubrawa.
da Fbzenda e Agricultura; e

dos atos deste para o Interven· ESPORTE SOCIAL
tor Federal no Eshe2o, deven- Hoje afinal - - - - -

do o recurso ser interposto Hoje a noite o Bando da A
dentro do prazo de 20 dias, guia Branca brindará a so�ie"
conta jos do ato que o moti· dade jaraguacnse com umgran
varo

.

de festival que consiste num
Nesta exatoria encontrarão baile colossal. O Salão :Bubr

os srs. contribuintes os impres- foi feéricamente enfeitado. em.."t;
sos para declarações de que estilo "funil Reluziante", uma
trata o presente edital, que são verdadeira apoteose' de. luz.
vendidas ao preço de $100 o O Jaraguá Jazz B�ci. �8(�
exemplar.

.
a postos com um conjuóctõ

Estação Fiscal de Jaraguá, 3 que saturarä de s� altgria o mais
de novembro �e 1938.

I refractario temperamento, S,ßri"
José IAloRIO de Matlos pois um dos maiores baiJé"t.

Exator. destes ultimos tempos. (

)Ctr:::ll1C:>< .:::::xlCll:r::::=-:::xJOlC:U::::::Q:::::XIiCX"

� Jornal Independente �
x e Noticioso li(

� Redacção e Officinas : �
O Avenida Getulio Vargas O
XX:::::O=X:C:::WIiCXC7x::::l1lCl1liCXlClI.c:::xc::x)C Jaraguá
.. ' -

,.

Festa intima

ftncarrega-se de promover junto ás reparticões competen
tes, escriptorio technico especialisado no Rio de Janeiro,
oUerecendo absoluta idoneidade. rapidez e modicidade de
preços. Dirigir se so correspondente neste Estado, GUI
LHERME COSTA F., Caixa Postal, 2 -- Jaraguá.

Civil (Rio Negro e Solimões)
QUINTINO CUNHA

CEARA' ,

Vê 'ilem, Maria, aqui se cruzjlm : este
E' o Rio Negro, aquelle é o Solimões.
Vêbemcomo este contra aquelle investe,
Com as saudades com as recordações,

Artur MUller, Escrivão e O
ficial do Registro Civil do
1. distrito da Comarca de Jara
guá, Estado de Santa Catarina,
Brasil.
Faz saber que compareceram em

cartorio exibindo os documentos exi·
g�dos pela Lei afim de se habilitarem
..,ara casar·se:

EDITAL N°. 846
Adelino Girolla e Anlela Bc

leianti.
Ele, solteiro, lavraclor, com

vinte e seis anos di: idade, bra
sileiro, natural de Tijucas, do·
miciliado !i residente neste dis'
trito no lugRr ltapocú, filho Ie'
gitimo de Hercilio Francisco Gi·
rolla, lavrador, natural de Tiju'
cas e de Angelina Stopella Gi·
rolla. falecida, residente neste
distrito a estrada Itapocú.
Ela, solteira, domestica, com

vinte e seis anos de idade, bra
sieira' natural deste distrito, do
miciliada e residente' neste dis.
trito a estrada Itapocú, filha le
gitima de Alivio Beleganti, la
vrador, natural de Nova Trento
e de Maria Galhani BeleganH,
domestica, lutural de Nova
Trento, residentes neste distri
to a estrada Itapocú.
Jaraguá, 19-11-38.
E para que chegue ao conhecimen·

to de todos passei o presente edital
'liJe será publicado pda imprensa e

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

pCllseos para fins h:gaes
Artur Mueller

Escrivão Distritul e Ofic\il do registro
Civil

Vê como se separam duas aguas,
Que se querem reunir, mas visualmente;
E' um coraçãoqueql1er reunirasmagoas
De um pusado, as venturas de um

presente_
E' um simulacro só que as aguas donas
D'esta terra não seguem curso adverso,
Todas convergem para o Amazonas,
O Real Rei dos Rios do universo;
Para o Velho Amazonas, Soberano
Que, no sólo brazilio, tem o Paço;
Para oAmazonas, que nascêo humano,
Porque afinal é filho de um abraço!
Olha estaagua, que é negra como tinta,
Posta nas mãos, é alva que faz gostoi
Dá porvisto o nankin com que se pinta
Nos olhos, a paizagem de um desiosto
AqueDa outra parece amarellaça,
Muito, no entanto é tambem limpa,

engana j
E' direita a virtude quando passa
Pela fl�xivel porta da choupana.
Queprofundeza extraordinaria, immensa
QJleprofundeza, mahque desconform.el
Este navio é uma estrella suspensa
N'este céu d'agua brutalmente enorme.

eSe estes dois Rios fossemos, Maria,
Todas as vezes que nos encontramos,
Que .Amazonas de amôr não sahiria
De mim, de ti, de nós que n(lS amamos!!!.•

F i m.

-x-

Festejando mais um anni·
versario de vida conjugal o

sr. Herclllo Fernandes, func'
clonaria ferro viario e sua

senhora, orrereceram aos seus

párentes e pessoas amigas
um ja'.ltRr, terça·Ieira, em sua

resjdencia á rua PadreFranck.

PATENTE DE INVENÇÃO,
REGISTROS DE MARCAS (in dustriaes e ComercJaesJ
ANALISES de productos alimenticios no D,N.S.P.,
Tit u los de estabelecimento; lirmas e etc,

ovo
Sabbado, 3 de Dezembro de 1938 S. Catharina

ESPORTES

Lavando-se com o Sabão

'_

Virgem Especialidade
de WETZEL & CIA - JOINVILLE (Maraa registrada)

TE" PO, DI HEIRO E �BORRECIMENTOS.

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


