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A passagem do novoSuper- Accordo ec rasiJe os U. S.�.
intendente da rêde viação c dito de 20 mllböe. de doll.,.."""; a establll_�o de DO••O ClUhblo. - Embarcou pa,..
Paraná - Santa Catharina

re

ArtUlba. - I!sl,.eltll collabora�o Brasil - &tlldos UDldo•.
Para a colloação de aru,os lUlJel'leano. DO merado braslle/l'ó.

Recebidos POl" S. S. os representantes
da Associação Commercial e Indus- Rio O-Noticiam de estabelecido limite ma-

trial de Joraguá Washinton que foi con- de uma verba de vín- ximo para os créditos
Technico, cujo criterio elles a base de seu pia- duido o acordo entre te milhões de dollares que serão postos á dis-

de adminístração já foi no de acção, - synthese os Estado Unidos e o no Banco de Importa- posição dos exportado-
posto á prova, fóra mes- de ordem, de.vontade, Brasil. Não foram aín- ção e Exportação para res americanos que eHec-
mo da adividade mili- de justiça. da fornecidos pormeno- servir de fundo estabili- tuarem vendas no Brasil.
tar, quiz o coronel Ti- E agora, á testa da res sobre o acordo. sador do cambie brasi- Um dos pontos mais Im-
burcio Cavalcanti, logo rêde viação Paraná-S. leiro. portantes do acordo fir-
que assumiu a direcção Catharina, em boa hora WashingtonJ 9 - Espera-se igualmente mado é sem duvida, a

da rêde Paraná-Santa collocado pelo governo Nos circulos autoriza-Íque es Estados Unidos cooperação do governo
Catharína, conhecer o es- nacional do Presidente dos diz-se que, de con- seguirão uma politica americano na concessão
iado da êde, e a situa- Vargas, ,é possivel que formidade com o sehe- de apoio activo ao de facilidades para_ a

ção ,dos funccionarios Santa Catharína não seja ma offíeial o jaccordo commercio entre o Bra- collocação de determiná-

que mourejam longe das tão esquecida, que os re-
.

yankee-bfâsileíro, será sil e os Estados Unidos, dos artigos no mercado
eommodtdades estofadas clamos dos que traba- PresidenteGetulio Vargas anunciada a instituição não sendo, porém, es- brasileiro. Presidente Roosevelt
dos escriptorios de Cu- lham, dos que produzem' ---------------�-------------------------------

rityba, como admínístras encontreméchono <am-

ORREIO DO
"

PO�'\70'dor experiente QJ1e pri- biente» da suprema di-
meiro balancêa as realí- recção - até agora tão
zações encontradas, o surda - mas de. sobra
feitio moral e economi-I conhecedora das neces
co de cada uma, para sidades da Linha, cuja
vêr o que lhe resta fa- renda diaria e certa, sem- Director-proprietario: HONORATO TOMELIN - Telephone, 26 - Caixa Postal, 12 - Redactor: João Crespo
zer - si completar a pre custeou as reformas ANNO XIX - 'JA�AGUA Sabbado, 11 de Março de 1939 S. CATHARINA NUM. 972
obra iniciada, ou reíor- scenographicas do «ou-

mal-a desde a base.tor- tro lado». O "Prudenfe de Moraes" A regulam nta- C r6nica da Semana
nando-a digna, capaz, Em sua primeira via- Ih d'

-

d Por Marcel d'Aubf"l/.
articulada conforme oSlgem de inspecção, que

en�a a o
.

,çao a caça A minha chronicades' Tem sido leitas vacol.
interesses a que ella de- muito applaudimos, os Enealheu na manhl de Diversos naVIO$ ehíle- � caça e� tod? o ta semana abre um lacto nas... Mas a "raga con-

e servir postos de la- «contrastes e confro os>
3 deste mez, em Irente nos auxiliaram o navio terrítorio nacional e re- que ja pertence ao pss- tinua. Dizem que é ,-mv,

II quasi RO pharol de San nacional que, entretanto, guiada pelo decreto n sado. Quero me oecupar morcego o transmissor.do quaesquer outras con- de certo lhe saltaram aos Isidro proxímo li cidade sendo verldic8s as ultí- 3 672 d 2 d
- t: do desepparectmento a Em geral o. gado adee.veniencias de caracter olhos., O estado deplo- chile�a de Magalhles, o mas notíclas telegraphí-

2 • e. e janer- 5 de março de 1927, num ce... e dura pouco. On-
pessoal ou regional. E i ravel da Linha, os atra- navio brasileiro' «pru- c!ls, é eonsíderado per- ro de 1934. quarto do Hospital de de a reacti'fo que com-
assim foi que abalou delzos de pagamentos, as dente de Moraes., que dldo, mas 101 complete D� aceordo com !' Caridad� de Floríanopo- bata o mal? Na recente

Curityba afrontando os I estações corunchosas e partiu do Rio com um mente descarregado. refendo dec.reto, o. rm- lís, de Chrispim M!ra. reunlão de industrlaes
d' - .

t carregamento de víveres O .Prudente de Mo· nistro da Agricultura Convivi com elle. Ouvf. de lactlcinios realizadaazar.es e uma viagem. sem pr�ça conve�len e, e preparados para as vi raes», na oeeasíão do b
-

t
. Ilhe multas vezes a pala- em Blumenau, já se laI.dUVidosa, dada a con- a despeito dos projectos ctimas do terremoto que encalhe, era dirigido pe- 2alx�u das �7rdanas nr Ivra cheia colorida por lou da lalts de materia

servação d�ficiente da qu�, afinal, �ão foram ha pouco saccudíe a na. lo pratico Raul Braun, e 93e f.
e dagos o u� so,"r18o que 'não lhe prima. O graphico apre-

rêde, para Vir ao nosso mais que prejectos.; çlo amiga. da marinha chilena. de
.

1 8, ixan o os deixava os labíos, e me sentado mostra um des"
Estado. Certamente que as di- O CAS-r:'E-LLO

peridos de Defesa ou lazia lembrar certos trê- creseimo na nossa ex-

O d· t d .

.- Veda. chos do :ßça que, a for,a portaçlo de derivado.proce Imen o e Vidas encontradas não
At· 2 f de têl-os tenho de memo- do leite E 08 productosS! S., que dispensa ad· facilitam, desde logo, a Na belJeza do dia explendido de graça,

.

por arla. Ixa
ria. NAo' pude até hoje de lactfclnios constituem

jectivos, ajusta-se com execução de tudo que Olho a estrada onde a forç� em acção, 8e desdobra; o perlodo d� caça en�
comprehender a brutal1- apreclavel fonte de ren

precisão ao ponto de ha necessidade, mas es· Calo, na leve ,!nc�o do minuto que passa, tre 1 de maio e 31 de dade da sua morte. Oom da pelos impostos a que
vista em que sempre es-

rtamos certos que 5_ S. O afa.. de me Illudlr e aos outros, - que me sobra. agosto de \938, par� ella retrogadamos de estio sujeitolJ,!q1ler esta-
II

.

. os Estados do Parana, muito, no que havlam�s doaes, quer federae•.p�ramos ver _aq.ue e que (Cont. na 4a.. pagina) O. Castello! Na ameia u.ma flam.�la .svoaça... Santa Catharina e Rio avançado a golpes de
'

•
*
.-VIesse substitUir o ex� LIvre panno estrellado, um beiJO em cada dobra!

'0 d d 5 I vontade na nossa evoluo O primeiro eenteJlario
superintendente, e qui-.". � circo dos Irmãos Ouço .uma voz: c- Re:para a� traves 1. .• a argamassa _

ran e ou, e o pe- çlo 'politlco.socIal. de Machado' de Assis,
zesse de facto realizar QU8uolo que e;x:treou Está fume na base.·. Artista.! E tua 3. obra."» nodo de Veda. entre 1 Chrlspim Mira era um cm junho proximo, pro-
obra di na dp. registro ha poue? em JOlDville,

, ..

. de outubr? de 1938 e cavalhWo andante do 1. mette tevestfr-se dog
. ,

I
COJlSegUlo um recorcl Avante. Tudo encanta! A porta..Alguem me espera 36 de abnl de -lQI9. A deal. Plna de ouro vi, maior brilho. Ha um de·pelas suas car�cter1sbcas de bilheteria. Gente á Entram commigo. irm�os na DÔr, os· meus tres filhos portaria n. 3 estipula. obrante, - era-lhe a ian- ereto lei deter.lnando aamplas e preclzas, pro- cunh�I, e sobrou tanta O esforço vão, o ensejo audaz. a primavera... .

d d t .,8 com que arremetia organlsaçlo de uma com·
jectadas em terreno onde, gente. fóra que um ho- Ple5r1°d o b�l ca3çOa den rt os moinhos alfcerçados ml$slo para tratar daI
de certo, não germinam menzmho_ lá do pica- Logo ponho-me a andar, sem voz, de �ala ém sala, e a n e e se- pelo ridlculo, pela poU- homenagens.
elogios faceis nem pre- deiro gesticuJava, grl Como quem volta' Casa, advinhando os trilhos tembro de 1938, para ticagem, pelos descaIa· As Academias de Le ..

- d' tando: «- Não con· Por onde andaste AmOr! que os meus nervos emballa. os Estados do Espirito bros...
.

tras do pafz estIo tam-vençoes o losas.. vem insisUr I, .. » E nlo
JOA�O ORESPO. Santo Rio de Janeiro Morreu quanddo estava Dem empenhadas em rea-Com o trato directo convinha mesmo. A in-

M" 'G M tt
'

para vencer mais uma lfzar conferencias pubU-das diversas zonas que sfstencia em muii08 C .. B -. I
mas eraes, a o

batalha... Cahiu como cas em torno 'da vida do
percorreu, vendo muita casos é prova de pou- ampeona..o rasl e ro Grossp e São Paulo, e um Cavalhe�ro _ a lan' ltrande artista de cBral
cousa, �cHegando a con' ca ed.ucaçlo. de Remo o penodo de Veda, en- ça á dextra, o eSDirlto Cubas».•

1 ..
-· t' r

O circo estava cheio. tre 1 de outubro de voltado para o alto, na At' agora, attendendoe u�oesh qu� a e(J aga a Os trabalhos agrada· Pelo cAspirante Nasci Campeonato Brasileiro de 1938 e 14 de abril de propria cousciencia do ao convite da Federa,loO sync rom�mo as g�ze· ramo Ainda ha muita mento» einbb.rcou para o Remo li rElalizar·se a 19 1939 seu ganlo combatlv(l. das Academias de Letrastaspontuava de crecendos gente de circo por ahi. Rio, 6sta semana, a de" do corrente, na lagoa •

.. "'*'fo do Brasil, responderam
a lá waise, pOde o sr. Aquellll phraze: « ...tan- legaçlo da Liga NauUca «RodrIgo de Freitas.. Estamos, pOlS, no pe� , Continua a mor'tanda- acceitando s incumben-
coronel Tiburcio CavaI- toa 8n�os de circo de Catharinense que vae OB catharinensee cor- riod� de Veda .e. p�la� de de gado no munfcipfo. cia a8 academias de
canti levar a cabo o "eu cavallmho», ·não mor representar o Estado ·no rerlo em tres typos de alludldas portarras so e Itapocusinbo, Rio Serro, S. Paulo, Rio Grande do

d
�

reu e não morrerá tIo barcos: out-riger a 4re- permittido caçar, duran-' slo as loealidades onde, Sul, Minas Geraes, Dis..progr�mm� � gdoverno cedo.
. Carne verde mos, com patrão; out·ri. te tojo o anno pardaes agora, ronda a terrivel tricto Fe<:!eral e Amazo.da rede Inspira o nas Os Irmãos Queuolo ger a ! remos, com pa "

p6ste. Os colonos apa- nas.

quatro palavras basicas: sahi�am sati�feitos, o a 1_600 e trAo, e ski!. cambás, ratos e cob�as vorados, nlo Babem 0_ *
*
*

Honestidade Economia bolSInbo cheIO, para 1$700 Que 08 bons lados a· peçonhentas (cascavels, que pensar. Os pastos A Cidade, nestes dia.
Disciplina e' Justiça!

' outras plagB;s... Ama- comvsnhem os nossos jararacas, e cobra coral). estio desertos... Morte.. a quasi que insuportaveitl
I

nhl outros vJrão. Oon- O sr. Artur Ferreira remadores e façam com Mesmo nos periodos a- criaQlo - lalha a pro' com qU€J se despede o
I l?estas 9!latro pa avra

...

s currencia de gente do Fllho, prefeito de Passo que se repita o triumpho b '

hfb' _ dllçlo, �eduz 86 de multo VerAo, tem f) recursobasilares, Ja mostrouS.�. circo. Concurrencia FU'ldo, de aeôrdo com alcançado no campeo. dertos á. caça et pro 1-
a economia de cada um, .providencial do "!tapoconhecer o intimo sen- glosada e gosada, saco o contrato ;firmado en- nato passado, slo os nos- o termmamen e caçar, cu", 'calmo e benE'�

tido a extensão maxima, cudindo 08 nervos, in· tre 8 municipal!dade e sos ardentes votos. e!D todo o terri!orio na- ciados
.•
As ticenças.s�rão volo, recebendo, todos,co�o Prefeito da capital Sitnéuanld�tCGmparaçõe61' °A drm·bAu�tonpIOarBaltaenexcopuIOr� Concordatas e FalleD- CIO!1al, as especles pro- concedidas pela DIVisão lavanddo humores e .. "

.... C á : 8 pa. p. SB - na ca . ZR Ja, 3
.

D� a ..I ·tegldas que são: a) ma� de Caça e. Pesca pelas eorren o sem rumor pa-uO
.

ear .

I ma urbana das mar- ração Ido fornecimento CI/iS 110 �IO ,.anue
-

. DI· p.' ra o seu destinoSoube administrar com gens do Cachoeira. de carne verde á popu- Em vista das constan· mder?s: cenlO; anta, e egaclas I�caes do
Alguns "P08t08�' foramhonestidade realizando I laçlo, acaba de baixar tes concordatas e fall�n- guara; (lobo) lontra, ta- Thesouro Na�lonal e pe- improvisados á margens

sem gastos' superfluos o Registro de Estan- decreta lixando em ciasdquel se Jem v:tl�i- manduás; ,e cachiAgue- las .Collecto�las Fe::Jeraes, direita. sob a compla-
que se fazia mister ren- geiros 1$600 e 1$700, respectf Acal:D'�e nc;m� e�m t03� � lés. b) aves: garças, a vista da lIcença, con- eencias das velhas arvo-

. Chamamos a sttençlo nmente o preço da car- e -

b
' (fd I r

.

res e da pOliCiaHzar par� o bem colle -

dos interessados para ne de p�imeira e segun. Estado do Rio Grande emmas, Ja, ur.s, quer?- ce I .a pe a po ICla, para A indumentarl� vdrfactivo ; ínteressando na o edital, publicado no da, devendo vigorar es· do Sul, as lirmas ataca- q!lero, tucan�s, araçans, transito de armas de conlorme OB gostos... Haharmonia ct6 todo os presente numero, da De-,sa tabela durante três distds gau�h8s, grande- plca-páu, cunango, an- caça. A t�xa correspon- typoB bem redazfdos.
factores porv�ntura dis- legacia de P'Jlicia sobre I mêses, a contar de 1. mente dreJUd�cad:8À co- doritJhas e todos os dente á hcença de caça Al1às, agora qUI) tu.
persos para formar com oregistrodeextrangeiros.. do corrente .mês. �:!�':o �::�:�"ial s��� past;aros e outras aves é de 20$000 annuaes. do está soffrendo simpU·

�uelle Estado um me- de _porte infe!ior ao bem- vi �nfractore� desta� �is- flcaçlo - �e8de a _f'lr
morial soli�itando_ os tevl_ c) reptrs : lagarto� posições estao sUJe.ltos :aog�:E:�a ju�t��:a�!:J:�seus bons OHICios Junto

, Con�el!1 notar que so a' m�ltas estabeleCidas menos pela alta de tem-aos poderes competen- e permltbdo caçar mes- em lei. paratura.tes LO sentido de ser �
d b

'

observada mais severi. mo nos peno os a er-

dada no julgamento de to� a caç�, aos qu� es

tais processos. teJam deVidamente hcen-

Novo agent. da, Estação
de la...guá

Segundo notieia que s,ldo promovido á agente
I colhemos na :estaçlo

fer.,.
classe e removido

roviaria loca', foi trans- p Jaraguá, o actual
ferido, por deterwinaçlo a te da estafa0 de Rio
de ordem superior, para N grlnho, 8Dr. João ,de
Rio Negrinho, o SDr. Is- Paula, que deverá RSSU
mael Pinto, agente de 2. mir leu novo cargo por
classe, que vinha �ser· estes dia-s.
vindo na estaçQo de Ja- A.presentamos á S. S.
!'aguA. nf\s8as lelicitações e

cumprimentos de boa8
Soubemos, tambem, ter vindas.

J.,.""oo -do passado. No primeiro plano vé-8e a
, Iestação ferro-'IJiaria, a mesma dos '1108808 tlics·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTATUTOS DO

Sport-GluD "Paraná"
.
.

Po·mada Mrnancora

Séde e fim da sociedade
:Art. 1

§'1 - A sociedade tem sua séde no lugar Retorcida, município de }a:-aguá, e tem por fim especialincentivar e praticar o esporte do foot-ball,

Da directoria
Art. 2

A Farmácia Cruz,
deAvaré,(S. Paulo),
curou com a ·MI
NÀNCORA» úlce
ras que nem o 914
conseguiu curar.

Da. Carolina Palhares, de [oinville, curou com
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude

e clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira .POMA·
DA MINANCORAII nunca existiu a não ser em
suas latmhas originais com o emblema simbólico
acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha original I

REPAREM BEM AO COMPRAR!

§ 1 - A sociedade é. dirijida por uma directo.
fia que se compõe: do Presidente, Vice-Presidente,1. Secretario, 2. Secretario, 1 Thesoureiro, 2. Thesou
reiro, Procurador e um Conselho Fiscal.

.

§ 2. - A directoria é eleita annualmente, em
assembléa geral. Dor simples maioria de votos.

§ 3. - Compete ao Presidente :
Tratar dos interesses da sociedade;
Repreender sacias que não se comportarem de
vídamente ;

Rece ber e apresentar o quadro em ocasiões de
jogos;

4 - Convocar reuniões ordinárias ou extracrdínarías,
quando for necessario;

5 - desempatar com seu 'Voto nas votações em caso Ide empate; ..6 - por o ·pague,se» nas contas conferidas e ache- � _

�:�r��;�a�, autorisaneo o pagamento pelo the'lBAN CO DO BRAS I L7 - representar o clube em juizo e fóra delle. [§ 4 - Compete ao vice-presidente substituir o

I
Dados do balanço de 30.9.1938

presidente em caso de impedimento �es"e. Capital e reservas • • . • • . . 362.549:329$100§ 5 .. '-;- Compete ao 10: S.-:cretano. . . Letras desc. e empr'lstimos em c/corrente 3.628.982:316S2001 - Redigir as actas das reumoes, .expedír os a\1ISOS .

021 95'634S400e correspondencia da sociedade, convocar, por Deposltos
'" .

. 4., .3 .

ordem do presidente as reuniões eseripturar o O Banco do Brasil, agencia �e joínville, esta operando fran-
I" A' • - d' • 'f camente em descontos dc Dupiieatas de facturas, Letras deIvr_? ne msenpçao os SOC!OS � �zer as ano- cambio, Notas promissorias e Emprestimos em conta cor.tações necessanas nessas macnpçoes , rente sob caução, a taxas modicas e a prazosrazoaveis. Faz em-2 - Fornecer, cada mez, uma lista dos sócios ao prestimos á Agríeuttores e Industriaes aos prazos de 1,2 eS armes

thesoureiro, para cobrança das mensalidades; "Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos:3 - Ter a seu- cargo todo o serviço de expedíents DEPOSITOS. P<?�l!LARES - Limite de 1.0:0UO$000 '.' . 40(0da Directoria e a sua guarda os livros e de- Deposito Inicial.�s 100$000, no ml�lmo. Deposítos.

d da socíd' subsequentes rmmmos de 50$000. Retiradas mimmasmais ocumentos a SOCIe ade: . . Rs, 20$000. Não rendem juros os saldos inferiores a§ 6. - Compete ao 20. Secretario substituír o 5(.$COO e a importancia que exceder do límite e as1. secretario em todos os seus impedimentos. contas en-erradas antes de 60 días.
§ 7. - Compete ao lo. Thesoureiro:

_ Not'!: im:p<!rtante. - Os cheques desta conta
l-R b t b .

h
. .) nao estao sujeitos ao sello,ece �r e er so sua guarda os dm erros da DfPOSrli()S LIMITADOS _ Limite de Rs. 50:000$000 . . 3'/.sociedade, bem como todos os haveres da Deposito inicial Rs, 200$COO. Depositos subsequentesmesma; minimos de Rs. 100$000. Retiradasminimas Rs 50$000.2 - Enviar mensalmente ao secretario uma lista das Demais condicções identicas aos Depositos Populares.

Hd d devidas j Cheques sellados.n;_ensa I a es p�gas, _

nara as evidas anota' DEPOSITOS COM JUROS _ (Sem limite) . . . • _ . 2'/.çoes no respectIvo livro; Deposito inicial Rs, 1:000$000. Retiradas livres. NãoI - Pagar as despezas autorisadas pelo presidente, rendem juros o� s8:ldos inferiores a R�. 1 :OOOSq<lOcujos documentos devem trazer o «pague, se- nem as contas liquidadas antes de decorndos 60 dias
do mesmo' da data da abertura da conta.

• -'. . DEPOSITOS DE AVISO PREVIO.. - Dar screncia a directoria de tudo que occorrer Mediante aviso previo de 30 dias 3,'!yo/.nos negocias a seu cargo e do. estado finan """ 60 d!as , 4'/.ceiro do club, afim de que possa a directoria
""" 90 dias 4,5'/.

tomar as devidas providencias " DEPOSITOS A PRAZO FIXO
J - p De 6 mezes • 4'/.'restar contas trimestralmente á directoria, e no De 12 mezes . .. . • 5'/.fim do anno social apresentar á mesma um DI': 12 mezes com renda mensal 4,5'/.

balanço geral da receita e despeza, afim de De 6 mezes com renda mensal 3,5'/.
DEPOSITOS Banearios 1'/.que possa o presidente íncluíl-o em. seu rela- O Banco do Brasil faz todas as operações bancarias, des.torio ;

. contos.empreetímos em cont3l cOrrt;nte garantida, cobranças, trans·6 - Manter um livro de Receita e Oespeza, escrip, ferencias, de fundos, custodia de tltulos e valores, etc.
turado com asseio e clareza. Tem agencia em tod'\S as capiteas e cidades mais impor-

§ 8. - Compéte ao 20. Thesoureiro substituir o
tantes do paiz e correspondentes nas demais cidades. Mantem
correspondentes em todos os paizes do mundo.1. thesoureiro em todos os seus impedimentos.

§ 9. - Ao Procurador compete fazer a cobrançadas mensalidades dos sócios, entregando as quantias 2
arrecadadas ao thesoureiro, e pro\1idenciar para que as
ditas cobranças sejam feitas dentro do prazo estipulado.§ 10. - Ao Conselho Fiscal compete:
1 - Assistir a todas as reuniões, da directoria ou as·

sembléal geraes.
3 - Verificar as contas pagas e as arrecadações, bem

como o livro da receita e despeza.
3 - Dar par. cer sQbre qualquer negocio concernente

PO cluh.
• - A2signar os balancetes trimestraes e o balan�f) ,

annual, depois de convenientemente verificados.
2

1
2

a

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA,.
de JOINVILLE.

Dos Soclos
Art, 3

- As reuniões extraordinarias terão lagar toda vez·

que o reclamar·rm questões de caracter ur

rente.
§ 2. - As 8ssembleas ,eraes do club lerão oro

dinaria. e extraordinarias.
1 - AI assembléas geraes ordinarias terio logar no

mez de Janeil'o de cada anno. Nell�s será a·

presentado o balanço geral do anno passado,
dado, por protocollo, descargo a directoria, se-
rá eleita e empossada a nova directoria e se
rá decidido sobre outros assumptos que a ella
competirem.

A aSlembléa geral �xtra-ordinal ia terá lagar to'
da vez que seja preciso deCidir questões que
escapam á elçada da directoria, e poderá ser
convocada pelo presidente ou por um grupo
d e sacias, no gozo de seus direitos, nunca in·
fel ior a dez.

§ 3. - As assembléas poderãc sómente delibe
rar, com a presença de dois terços dos socios, no
minimo.
I - Em caso de, na primeira convocação, não

comparecer o numero de sacias acima exigi
.

do, se fará se,unda con\1ocaçlo, com oito dias
de intervalla, na quai se deliberará com qual .

quer numero de socios presentes.

§ 1. _:_ O clube compõe se de moços e homens
que ,asem de boa fama. Para a sua admissão o pre
tendente deve dirigir·se por escripto ou verbalmente
a um membro da directoria, pagando então a joia es
tipulada em reunião da diretoria.

§ 2, - Constitue direIto de cada sacio quitt
com o clube:
I - tomar parte nas di\1ersas assembléas, poder vo'

tar e ser votzdo.
I - Apresentar 4 directoria verbalmente ou por es·

tripto suas queixas, sobre as quaes decidirá
a mesma ou, em casos de maior responsabi,
lidade, a assembléa convocada.

§ Õ. - De\1eres dos sacias:
1 - Os socios·jogadores serão obrigados a dois trei

nos geraes por m('2:.
I - Faltando pela primeira vez sem avisar o presi

dente, será multado com 500 reis e pela se

gunda, serA excluido, perdendo o direito 4s
ménsalidades pagas.

Pagar mensalmente as suas mensalidades sem

pre antes do fim de cada mez.

Respeitar e a'ttender a directoria. quando o re
preendel' n'alguma falta.

Em caso de retirada expontanea o sacio será
obrigado a communicar ao secretario, por es·

cripto, sua pretendida retirada, devendo ter
pago as mensalidades até a data da retirada.,

§ 4. - Póde ser excluido, perdendo todos seus

direitos, e socio que não respeitar os regulamentos
do club, as decisões da directoria, das assembléas e

ditJposições de!>tes estatutos,

Disposições gera••
Art. 5

§ 1. - Sacio honorario serj a pessoa que haji;!
merecida tal distincção, sendo mister que a proposta
para taes socios seja approvada por assembléa iteraI.

§ 2. - Esta sociedade não poderá ser disaol·
vida emquanto a isso se opponha um terço de seul
associados.

§ 3. - Esfes estatutos são succeptiveis de
reformar quando necessario seja.

§ 4. - Em casa de dissolução da socif'dade
a assembJéa geral dos sacias decidirA Bobre o desti
no que deverá ser dado ao acervo locial.

§ 5. - Lidos, discutidos e aprovados estes
estatutos em primeira e segunda discussio, serão el·
les proclamanos pelo presidente, lei fundamental da
sociedade Sport Club Paranj, e publicados na im
prenaa para os fins de direito.

Sala das sessõe da sociedade Sport,Club Para-
ná, em 23 de Feveeõ de 1939.

Prtlidente : João Correia Filho
Secretario: Afonso Floriani
Thesoureiro: Hilario Floriani.

Reconheço verdadeiras as firmas supra de Joio
Correia Filho, Afonso Floriani e de Hilarie PJoriani,
do que dou fé.

Em testo. da verdade.
)aragu" 24 de Fevereiro de 19S9.

. Mario Tavares da Cunha MeIJo,
Ta li o.

3

I

Das reuniõel da directoria e assembléas
Art. 4

§ 1. - As reuniões da Directaria serão ardina·
rias ou extraordinarias.
1 - As reuniões ordinatias seria trimestraes, e tem

por fim tomar as contas ao thesoureiro e ins'
truir se quanto ao andamento dos ne�ocio,
da club.

-'tESCOLA «ijIDNZE �e OUTUBRO»
CURSOS:

Comércio - Datilografia - Correspondência - Estenografia
Pré-ginasial

Aulas diurnas e noturnas Sexos masculino e feminino

DIRETOR: - Professor JoãoMartins Véras
Esta Escola afim de suprir a grande falta de Guarda-Livros,

que existe, orga'i\lsou um

Curso Comercial Extra RápidO
Dito Curso será feit"a em -- 4 - quatro meses no máximo

MATÉRIAS:
Escrituração mercantil - Corr�spo_!ldel_1cia - Arim�tica. co
merciai - Datilografia - Legislação fiscal - Escrita Fiscal

Enviam-se prospétos e informações pela correio.

Dão-se informações verbais desde ás 8 ás 22 horas, isto é,
desde ás 8 horas da manhã ás 10 da noite.

RUA ENGENHEIRO NIEMEVER N. 256

JOINVILLE - SANTA CATARINA

Vende-se

. -, � ASSINATURA ANUNAL DO IAVI i80
«Suplemento em Rotogravura» int�:':����, :vt1lect��

DO «O ESTADO DE S. PAULO, ria das Rendas Federaes,
.0 Estado de S. Paulo> acceíta pedi, que a renovação das
dos para assignaturas especiaes só- patentes de consumo de
mente do -Suplemento me Rotogravura» registro de accôrdo com
pelo preço de 12$000 por anno (24

O art. 14,· letra B, do
numeras).

. to-lei 739 dePreencha e envie e =coupon- abaixo, Decre o- er n. ,

.

acompanhado da importancia, em che 24 de Setembro de 1938
que, .carta valor declarado ou vale se fará no corrente anno
postal. até 20 de Março, po-

A' Administração do .0 ESTADO DE S. PAULO», dendo ser satisfeito o
rua Boa Vista 180 - São Paulo. respectivo pagarnento até
Annexo a importancia de 12$000 (em cheque, carta

31 do mesmo mez.
com valer declarado ou vale postal, para o registo de. duma assignatura do .Suplemento ern Rotogravura> do Os que deixarem e

"O Estado de S. Paulo". apresentar os seu_: pe:
didos de renovaçao ateNOME -== =

aquella data (20 de M f-
ENDE R E ç 0==========="".,....-- ço) ficam sujeitos amui.
CIDA D J:I,;,..== �-""""'====="""""-=o

I
ta regul�tnentar,

ESTADO'=---=---�------------------

por preço de occasião uma

I bibliotheca de autores ce

liebres internaeionaes (em

I portuguez) composta de
24 volumes, afim de des
occupar lugar.
Ver com FRED. GOSCH.

ERVI N

- Yllharee de curados -

WIlDE DEPURATIVO DO SANGUE

Ginásio Parthenon Paranaense
(Sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

RUA COM. ARAUJO N. 176. FôNE 1-1-9-2
Estão em pleno funcionamento as aulas

de admissão á te. série do curso Fundamental.
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS.

Faculdade do Comércio do Paraná
Fiscalizada pelo Governo Federar

Cursos: Propeâeutico, Perito Contador eAuxiliar
de comércio. Internato e Externato .

Curitíba Paraná

======�========------

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com successo em tl�ci�2

.. mol..stias proveuíemes da s���
• Impurezas elo &anguol

FERi:JN:;
E5PINi ',;5
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PElLE
DARTHROS
FLORt:S BRANCAS
RHEUMATISMO

"'I!i'l.llll SCROPHULAS
SYPHILITICAS

KASSNER e Inalmeute em todeoI
.. lIlIec<;lies auJa ...

.em Mja a

Barbearia
Ondulação permanente

CASA DE ARTIGOS FINOS PAR/',
SENHORAS 'E CAVALHEIROS CALCEHINA

Camisas, gravatas, lenços, meias para homens, senho
ras e creanças. C.ompleto jogo de perfumes doS
mais apreciados. Sabonetes, pentes, escovas para
dentés. pastas dentifrici;:ts, escovas para roupa, ésco
vas para dentes e eSCOVifS p. unhas, creme p. pelle, etc.

JORNAES E REVJSTAS.

Especifugo da dentiçäo,
8 saude das crianças
Ao vosso filhinho ja nasceu o

primeiro dente? Tem elle bom
apetite? E' elle forte e corado
ou raquítico e anemico? Dorme
bem durante a noite, ou chora
em demasia? Os seus intestinos
funccionam regularmente?
Dorme com a boca aberta?
Constipa se com fl'equencia?
Assusta·se quando dorme?
ja lhe deu CALCEHINA. o

remedio que veio provar qUf OI
accidentes da primeira dentição
das crianças não existem-? Com
uso da CALCEHINA, podemos
nossos filhos possuir bellissin.os
dentes. A CALCEHINA, é sem
pre util em qualquer idade. E'
um poderoso tonico, para os

conYalescent�s. A CALCEHINA
evita II tuberculose, as infecções
intestinaes e a apendicite. A
CALCEHINA expelIe os vermes
intestinaes e cria um meio im.
proprio á sua proliferação.
Ern todas 8'S Pharmscias.

CLiNICA CIRURGICA
do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DÚ HOSPITAL S. JOSE

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra
tica na Univ. fl'auenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de
Barmbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

-

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratorio de Analises.

CONSULTAS NO HOSPITAL S. JOSE'.
Fala alemão.

IHOTEL GLORIA
-�/

(Anti,go Loporta)

-

o mais majestoso edificio da Capital e o unico no Est,do que possue Elevador e Tel 'em ,todos os quartos. - 12 confortaveis apartamentos luxuosamente mob., 80 quartos e 18 banb;iroa.Diarias a partir de 14$000, inclusive banhos quentes.-Amplas salas dr. amostras para viajantesEndereço Telegrafico OLORIA, - Caixa Postal, 134 - Fone, 1320 - Praça 15 de Novembro'
FLORIANOPOLIS

(

I

'.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Prefeitura Municipal de laraguá
Decrefo-Iei D. 62

curso.

3, Que apôs essa da
ta os estranjeiros que se

não tenham registrado
ficarão sujeitos á muIta
de 500$000, ou expul
são do territorio nacio
na I, havendo dólo.

4. Que o registro é
obrigatorio perante o De
legado de Policia do mu

nicipio onde o estranjei
ro reside ou exerce ati
vidade.

5. Que a partir de 22
de dezembro deste ano

nenhuma repartição pu
blica federal, estadual ou
municip ai receberá ou

expedirá quaisquer do"
eumentos, receberá pa
gamento de taxas, im'
postos ou quaisques e-

500$000 De ordem do sr. Prefeito Municipal torno pu- molumentos de estran-
blico que durante o corrente mez de março, ar· jeiros sem a apresenta-.

14:599$960 reeada-se na Contadoria da Prefeitura Municipal ção da prova que estä
1 6 $ e na da Intendencia Distrital de Hansa o imposto re istrado5: 23 460

sobre Industrta e Protíssão (inclusive patente de gfi Que' nenhum em-bebidas e fumo) -- 1. S8Dlestre. ", .•

Não satisfazendo o pagamento no referido pregador podera ad[�lI.br
mez, ficará o' co.atl'ibuinte sujeito á multa de 20 0/0 empregado estran)euo
sobre o IIlesmo imposto. n� primeiro mez, sendo sem 'Iue este prove es.
então feita a cobrança JudlcHi]mente. tar registrado devida.Secretarie. da Prefeitura Municipal de jua-

-

nte. Pen . multa deguá, 1. de março de 1939. me a .

Renato Sans Secretario Municipal. 100$ a 500$.
. ,

7. Que o certificado
... ,. de registro é a unica

:"'� • ..

.

It I '

prova da perm:menGia
_'

.

legal no país, de qual ..
quer e�tranjeiro maior

.... "..

de 18 anos e menor de
EnJiina a ganhar dinhelro desde o principio e oferecemos 60este estojo de ferramentas - sem aumento de preços - para que

.

poasa executar trabalhos que produzirão dinheiro imediatamente. 8. Que as Delegacias
Una·se ao grupo dos nossos prosperos alunos que ganham de Policia prestarão toI a 2 contos me-nsais e as vezes mais.

ficará surpreendido dos dos os informes neces,
rapidos resultados queob- sarios à efetivação do
terá praticando com o
ultra-moderno receptor 0- registro.
ferecemos para seu estudo Jaraguá, 7 de feverei�
ee xperiencias.

ro de 1939.
Paalino Natal Boninj
Delegado de Policia.

_____,

De ordem do sr, Tta. Prefeito Municipal, aví
o ao publico em geral, que, psra construções

380$200 de casas, muros, etc., é exigido s6mente a planta
---...."'!! em duas vias da obra a ser executada.
15:623$460 Esta poderá ser feita por qualquer profissio-

nal devidamente habilitado pelo Conselho Regio,
50$000

nal de Engenharia e Arehítetura, podendo Bel re

idente em qualquer parte do Estado ou f6ra do
mesmo.

As assinaturas que devem trazer as plantas84:$000 são do profissional que 8. executou e do propríe
arfo da obra.

Os interessados antes. de fazer qualquer
36$000 construção devem entender-sé díretamente com o

snr. Prefeito a respeito.
Secretaria da Prefeitura Municipal de Jara.

guä, 8' de Março de 1939.
185$500 Renato Sans, Secretario Municipal.

170$700
14:77.0$060

100$000 DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. Germano l\1oe1ler, cóncertoB div. fer-

15'135$960 ramentas s. nota 8-12-38

15;415$960 �� s�:��aß��:��e: ��:;erto ferramen-
Dia 8 de Dezembro de 1938 BALANÇO

Saldo do dia 7-12-38 15:135$96(J Saldo que pat;lsa para o dia 12-12-38 14:744$36
RECEITA ORÇA,MENTARIA 14:770$66

Renda do dia 8 de Dezembro de 1938 317$380 DIA 12-12-38
15:453$260 I Saldo do dia 10-12-38 .

DESPEZA ORÇAMENTARIA
I

RECEITA ORÇAMENTARIA
Pg. Ricardo Vlergutz servo abaulaçãf) na Renda do die 12-12-38 263$00
estr. Rib. Alma no mez Dez. 1937 155$000 'I 14:997$36
Idem, Augusto S�hulz reparos div. na es- DESPEZA ORÇAMENTARIAtrada Rib. Alma. mez Dez. 1937 55$000 Pg. Tufi Mahfud, parte s. recibo relativo

BALA�ÇO
. aluguel s. predio mez Nov. c. 8. 110$00

Saldo que passa para o dia 9-12-1938 15.243$260 Idem, ao mesmo saldo s. recibo relativo
15:453$260 i aluguel s. predio mez de Nov. c. a, 19()$00

I Idem, Alberto Larscn, zelador do Oemi·
15:243$260 terio Munic. de Rio da Luz Alto s. por·

1 centagem arrecadação conf. tallo n. 88
17C1!60. (20 p. c. sob. Rs. 88$000) . ."

Planta, execução, fis'lldem, Albe:to Enke, serviços div. na es

calização e direção! trada Barra do Rio Serro no mez de De-
de obras.

I zembro 1937 94$90
Aparelhamento com-I Idem, João Floriani, fornec: 928 carr8d�s
pleto para constru.,'

macadame extraidas nas 'terras s. pro-
ções de pontes em 'J>riedade do mez Novembro c. a. 185$60
concieto armado. Pg. Eurico Blosfeldt 1 camá!'a de ar S.

� Dota c. mez 45$000
.

R
.

b' j
Idem Nelson W&lt�r s. Dupl. n. 106-4 f

Omar Carnel ro I 91 ro relativo fornec. 1 Limousine

530$000,BALANÇO .

Engenheiro Civil Saldo qüe passa para o dia 13-12-38 13:824$l60
14:997$300

-

,

Quadro sintético da DESPESA, relativo 00 mês de Janeiro de 1939
EXERCICIO DE 1939

L S
DESPESA

Totai DespesaT I T U O �

anterior do mês fixada

VI!RBA 1 - Camata Municipal

I '3492$000 � 3:492$000 1 56:380$0002 - Admininistração e Físealísação,
.

3 - Expediente e Despezss Diversas 102'000 ' 102$000 19:7�b$000
4 - Viação e Obras Publicas 3:834$100 3:834$200 133:5458700
5 - Obras Novas e Deiapropriações 12:000"'00
Ó - Serviçes de Utilidade Publica

,

421$800 421$800 12:8008000
7 - fomento Agricola e Past<?r�1 1:3,00'000
8 - Educação. Cultura e. Publ�cldade 850$000 850$000 37:600$000
9 - Hiriene e Assistencia Social 70$400 70$400 10:300Sooo
10 - Contribuição e Auxilios 250$000 250$000 14:346$250
11 - Divida Passiva 1:256too 1;25�800 6:550$000
12 - Despesas Policiais e Judiciarias 401 oo 401$400 6:927$200
13 - Despesas Patrimoniais 255$000 255$ooif 4:000$000
14 - Despesas Infilustriais

290$000 290$000 10:370••5015 - Despesas Eventuais
16 - Verba de Aplicação variaveI 19:500$000
17 - Apltceção da Receita Especial 24:600$000

11:223t6oo 11:223'!00 390:000$000
-

Saldo que pa .sa para o mês de fsvereiro
i7:782$SiOEm Caixa 1. Distrito

. - 2. - 50:286$110
200:068$070No Banco 82:000$000

2t1:20'2$57ó

.. ,

Contadoria da Prefeitura MunlCipal de Jaragua, 31 de janeiro de 1939
O Contador Alfredo Moser

VISTO LEONIDAS C HERB.T�R, Prefeito.
o Tesoureiro Jl'raftfa Vosgerau

�ECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dta 9 de Dezembro de 1938

DIA 6-12-38
Saldo do dís 5-12-38 15:030$060 DESPEZA ORÇAMENTARIA

RECEITA ORÇAMENTARIA I Pg. Bmeríeh Ruysem carro fúnebre pa-
:Renda do día 6 de Desembro de 1938 107$300 l ra um indigente, s. nota c,, mez

15:137$360: Idem.,Emp. Auto Viação Ca,tarinense SA.
3 pessagens desta cidade a de Tijucas

DESPEZA ORCAMENTARIA Iornec. á indigentes
Pg. Cia, Telefonica aluguel telefones Fo- Idem, Antonio Planinscheck s. porcent,
rum e Delegacia mez de Nov .. c. �. 30$600 arrecadação conto talão 87 (20 p. e.j .S.
Idem, Luiz Satler, Zelador Oemítetío Bar- Rs, 180$000, do Cemíterío Municipal S.
la do Rio Serro s. arrecadação talão 84 5$600 Estetenío-Gatlbaldí

BALANÇO Idem, ao Tesoureiro despeaaa pagas c.
�aldo que passa para o dla 1-12-38 15:101$160 fretes, selos, conf. teletonícas, telegra-

15:137$360 mas etc.
Pg. Banco Agricola e Comercial de Blu-

15:101$160 menau restituição feita a Nelson Walter
referente a Dupl, n. 1219., po- não ter

314$800 eoneordado com o desc. feito na mesma

. � Idem, J�u Guedes, Secretario da Inter-15.410$960 ventoria, auxilio as Iamílías dos solda'
DESPEZA ORÇAMENTARIA dos vitimas em 11-5-38

. BALANÇO:
Saldo que passa para dia 10-12-38

'Mov'imento de Caixa

DIA 7-12-38
Saldo do dís 6-12-38

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 7 de Dezembro de .1938

Pg. Jacob Emmendoerfer 2 eorrtdas de
automóvel com o sr. Inspetor Escolar a

estrada Itapocusínho e Rio da Luz 8.

nota c. mez� .

Idem, Luiz Floriani, provo aluguel da ca·

8a escolai' Barra. Rib Grande Norte> ret
aos mezes Setembro á Dezembro 1°37
Id€lm, FredericQ Engelmann, construção
um caminho para extração macadame
na estrada Itapocú·Hansa

BALANÇO
Saldo que passa para dia 8-12-38

100$000

80$000 Dia 10 de Dezembro de 1938
Saldo do dia 9-12-38 14:599$960

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 10-12-38

14:744$36

DIA 9-12-38
Saldo do dia 8-12·-38

Cálculo de qualquuer
estrutura e em con

ereto armado
e ferro

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA VISTO
Leonidas C. Heibster
Tte. Prefeito Municipal

1. Andar Apartamento n. 11

Postal, 784.

_._ PARANA
Caixa

CURITYBA

I FEBRES
(Sezões, Malária, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira)

Curam>se rapidamente com

"Cápsulas Antiszônicas
Minancora"

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce
MEDICO

Consultas das S ás 12 e das 2 ás 6 horas
CHnica geral, cirurgia e partos.

Tratamento antirabico pela vaccina e o so';,o
anUrabico do Instituto Hnheiros de São Paulo, (tue
pe:-mUte 80S feridos por animaes atacados de hy.
drophobia - raiva - ficarem no município.

Attende ohalllados a qualquer h�r6.
Telepl.lOne N· 44

u Presi ent
'

i Bcio Pessoa s/no

Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
Joinvile - S. Catarina.

!
I'

168$000

13$500

12'800

Dá neva regulamentação para
inscrições nos túmulos, maoso

Mos, etc;
O Tenente Leónidas Cabral Herbster. Prefei

o Municipal de Ja raguä, no uso de suas atríbuí
buíções que lhe são conferidas por Ieí, e em tace
da círcular n, 48, de fevereiro de 1939, do De
partamento de Admíuístração Municipal; A delegacia de policia

Decre.ta: de jaraguä leva ao co-
Art. I - São expressamente proíbídas nos nhecimento dos estran

Oemítéeíos íuscríçêes DO.S tümulos, carneiras, ma�- geitos residentes neste
olêos, lousas, cruzes, níchos ou quadros, de Cl

• • • •

t .

dadàos brasileiros, ein Iínguas vivas estraujeíras. mumcrpio, O seguIn e "

Art. 2 - No ato de requerer a necessaria t. Que esta Delegacia
ícença o ínteresaado juntará á petição 8 minuta de Polida já está pro
dos dizeres que pretende manda!' inserir na re�- cedendo o registro de
pectlva sepultura, sem ° que não será o requen estranjeiros na forma domento encaminhado a despacho. .

. -'
d t fArt. 3 - Este decreto-lei entrará em vigor que dispõe o ecre o e-

na data de sua publicação, revogadas 8S dísposl- deral n. 3010, de 20
ções em contrario, dé agosto de t 938.

Prefeitura Municipal de Jaraguá, ã de mareo 2. Que o prazo parade 1939.
o registro expirará a 22

aa) LEONIDAS C. HERBSTER
. de dezembro do ano emRenato Sans

I"
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O

O

Aviso D. 4

Bdlfal

Pórta . ferramentas e

receptor toda onda

GRATI·S
PEÇA INFORMI\CÕES AO

Ateneu Tecnico e Comercial'
Avenida São João, 35 - Caixa Postal 1983 - S .Paulo - Brasil.

Envie este compon hoje mesmo
Diretor Ateneu Tecnico Comercial
Caixa Postal 1983 -,s. Paulo - Brasil

Queiram enviar-me, sem nenhum compromisso de
minha parte, seu Livro I1ustra.do, gratis com os elemen
tos necessarios para ganhar dinheiro no Radio.
Nome------------- _

Endereço completo----------- _

------_ --- -----------

CineOdeon
DOMINGO dia 12 de Março - DOMINGO

Em duas extraordinarias funcões. �
A tarde ás 330, MATlNE'E DANÇANTE

A's 8,30 da noite
1. O sensacional film de 2. iogo em disputa da Copa RocCi

BRASIL-ARGENTINA.
2. O expectacular film que ganhou a medalha de

ouro na exposição realisaàa em Veneza:

Imperador da California
com Luiz Trenkes e Viktocia V. Bollasko .

,

Uma obra de grande valor moral, uma suo
per· producçãú da Gine AUiança, faIlada em alle
mão, com letreiros em portuguez.
DOMINGO, dia 19 de Março, o Cine Odeon em
sua sessão inaugural, apresentará ao e'. 8 ,

pe�tadores o,.renomap« mm: eM O R C'E GO:.

lDeleca�ia de
Policia de
laracuá

ß9gistro
de Extrangeiros

SNFi'1AQUECEU-SE? fi

� inda tem tosse, dó, nas

oostas • no peito?
Use o poderoso tonico

VINHO GHR08011ADO
do pbarm. - chi.....

JOÃO DA SILVA SIlVEIRA

Empregado com 'SUc

cesso aes ilnemi�5 e

conval�cença$
TOl'llCO SOBERHW

DOS PlIL\iÔES

Gratis I Gratis I
A titulo de proparanda e 56

para o interior do Brasil, envia
mos um exemplar do formida
veI livro
«O GUIA DO EXITO"
q�e ensina enriguecer 'pelo pre
paro e pelo trabalho.
Escrever ao Ateneu Tecnico e

Comercial, Caixa Postal 1983 •

S. Paulo - Brasil. A maior ins
tituição de ensino da America
Latina.
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f NOITE DE ARTE IMSfEmiiiii""OCIa Deverá exzrear ama- Em nossa cídade o sr. DO SEU FIGI�Dii)nhã, nesta. cidade, no sa- Antonio. Marzo dará _o ! ,(',' ,

IAo Buhr o baritono íta- seu recítal em benetícíe Sem Call1!!l_!llatios-E Sau�ró.! d<l wdlllDias quentes ... Agu�ceiros, pesados. .. Descargas Uano sr,
'

Antonio Marzo, da Cah�a Escolar do Gru !!l"ilosto Para Tmlo
electricss rasgando nuvens densas'... A enscenaçãç do que percorre os estados po cAbdon Baptista:., ten- Seu fígado deve detral!'!". diari,,:r.:''''''-verão que se despede. N(Js "interiores" fechados, as do Brasil realizando tes- do organísado para isto :r�toliv����.e�itr:.d68t:��: a,�)��' =cortinas cahidas ao longo das [anellas, o radio mu- tívaes de cauto e deela- um progratnma, que de- digerido. e apodreoem. Os !I"""" IUcL,Ha.

testomago. Sobrevem "B prisão de vmtr..,do, pessôas caladas... rapídos tremõres de susto... maeäo quasi sempre em certo agradará pelos re- Você.ente-se a»atido e como que ell\'E""�D
. .

é h
Y ,

h lhtd do. Tudo f, amargo e a vide é �J1\ marl�"'.epms OS trovões, quast sem c o, vão espa- beneficio de instiiuiçõ<ls c os esco 08, Uma .i[\)pl�... ev"cu8�.ão uao t.o"",á açando. Abre-ie uma [anella para o J'grdim, - e vol- de caridade ou de Instru causa. Nada ha como n. faulosas Pl'lulM
CARTERS p"r" o Figado, para uma ,,".ta se a pensar em cousa differente, todos mais calmos, çäo. oer ta. Fazem correr livremente esse u..

aspirando o ár f1f�sCO que vem de !f6ra... ���;�:�:a;:c;,,;;���-::;�!'=���: l�';;'"t::;Amanhã-. Na-o se pensa. no amanhã. Para

qUê'NAO ESTRAGUE S'UA COMIDA
'õ" murevilh9"O'; parn 'o,cc a t,mo .. 'o....

.

[ivl"e;:nellW. Pece us PiUulas CA1·�TgB8pensar ne que ainda estã tie Iongel.; Amanhã será'
para o F'igado, Nuo acceite imllR,,õ••

O mesmo dia de hoje, as me-smas horas, os mesmos Preço 3$000,

habitos, OS mesmos sustos .. , E, sern pensar, teremos
USE SOMENTE O CONHEDIDO _

passado um dia mais para a velhice.

AZ E�I��E�S�AL:::::::::::-A D A

Gine Ooeon

Depositario em Jaraguá: H. Kopmann Temos em nossa mesa
de trabalho (I numero
do corrente mez, do «Bo"

1------------------...-1 letim de Educação Se
xus}., que se edita no
Rio de Janeiro sob 8

competente direcção do
dr. José de Albuquerque.
Aquelles que se inte

I'(18Su:rem em receber
gratuitamente o pi'esente
numero, que vem com,
pleto de fill"tigoa interes.

N A- -O TU S S A QUE F I C A TUB E R C U L () c: osantes, poderão remetter
......

B€US endereços para li

Fabrica de Co lçados O "C O N T R A TOSSE' �sua r�dacção á rua do

.:_-.. .... E' DE EFFEITO SENSACIONAL��fr��lO, 172, Rio do J6.

A passagem do novo Super
intendente da rêde viaçao
Paraná - Santa Catharina

(Conclusão da 1. paginá]
alguma cousa procurará clamações que lhe íize
fazei do «lado de cá», 1 ram os representantes da
livrando a indústria e o

-

nossa entidade industrial
c�mme�cio nossos da e commercial. ás quaestriste SItuação de espe- prornetteu solucionar -

rar. .
• pelas cebolas do especialmente a questão

Egypto! do transporte - a me-
'" dida do possivel, uma

A' passagem do snr. vez que a rêde não se
coronel Tiburcio Caval- encontra em condições
canti, de volta de São de attender [à as recla
Francisco, esperavam'no mações que lhe têm sr
á «gare.. de Jaraguá os do feitas.
representantes da Asso- Disse tarnt em que
dação Cornmqreis] e In- vae estudar o projecto
dustrial, srs. Arthur Breit- de construção da Esta-
haupt, Wilhelm Weege, ção para lhe dar execu- Anniversarios Isidoro Ped1'jCarlos Mey, Waldemar ção tão depressa per- A ephemeride de hontem Falleceu no dia 5 deste,
�rubba, Carlos May ju- mittam os recursos pro- assignalou o anniversario nesta cidade, o ssnhor Isl
.nror, R Hufenüssler, R. prios da rêde.

,

. natalício do soro Leonidas doro Pedri, um dos ve

Rau, Hans Schreiner, Ro- Em seguida desceu Sá, pharceutieo proprieta- lhos povoadores do mu
rioda pharmacia «Aurora>, nicipio.'dolfo Fischer, João Em- S. S. á avenida Getulio em [oinville. Chefe de uma nume: o'

mendoerfer, Fischer [u- Vargas" demorando se sa exemplar família, eranior, o' prefeito munici- nm Instante para reter Nascimentos o faJlecido pessoas muito
pai Leonidas Herbster, uma visão da nossa vi- Foi enriquecido, quarta- relaccionada e in luente
Honorato Tomelin, di- da urbana. feira, com o nascimento em Jaraguá, motivo por-

de uma gentil menina, que que foi grande o numerorector desta folha, func- Voltando á «gare'>, to- receberá o nome de Bea- de pessoas que acorreu adonarios ferroviarios e mou o sr. coronel Ti- triz, o lar do sm, Lauro sua reaidencia logo quemuitas outras pessoas. burdo o <�especial» á Blunk e sua digna eS,Josa, se eßpalhou a noticia do
A ' .

d" - residr:ntes em Hansa, falJecimento •. ,pos os cumpnmen- sua lSpOSlçaO, e rumou
Isidoro Pedri nasceu notos, ouviu S. S. as re- para Curityba'. ----------

Tirol. Italia, tendo vindo
bara Schogor Planinschek, para o Brasil em 1877

R layradora, natural deste com destino aBlumenau.egistroClvill e residente ,?este distrito, distrito, domiciliados e re Em 1894 transferio a. sua

,��tur Mülle�', Escr�v�o e I �?h�Ur:�itim�l�e t'er�;�� si jentes neste distrito, do' residencie para Jaraguà,
Of]c!al �o Reg]stro �IVJl do Peter. falecido, natu:nal de mici�i��os eiresid.en�e� m'� londe residia ha 44 anno�.t. dIst:lto da Comarca de Allemanha te de Ema

te dls,lnto em RlbemlO dI Em viuvo, tendo fallecI"
Jarag E t d d S t go no lugar Ribeirão Ca� do aos 84 anos, deixando?a, s a.o e an a Krutsch Peter lavradoraCatarina, Brasil.

I d BI' , cilda. 11 fílhos, 95 netos e 54
faz saber que compareceram n�t,:�a e �meoau, do, ,Iaraguà, 8-3-3'. bisnetos.em cariorio exibindo os docu- mlcllJada e residente neste

A I t d f Trnentos exigidos pela Lei tofim distrito. EDITAL No. 889
.

en u a a am] Ia en-
de se habilitarem .,ara casar-se: Helmuth Lemke e Adela vlamos nossos pezames.

EDITAL N. 886 Ela, solteira, domestica, Gutz. I
Oscar Car!o� Augusto com vinte E .tr�s anos de Ele, solLiro, lavrador, I B b d b' I tHornburg e Alma Trapp, idade,

. b:�sdtlra, !1�t.ural com vinte e quatro anos I
om a e ICyc e a

Elle, solteiro, lavrador, deste distinto, domlclbada de idade brasileiro natu achada
.

com vinte e tres anos de e residmte �este dis(dto, 'ral de L�iz Alves, domici Foi entregue ao 4CorrelO
idadf', brasileiro natural no �u��r RI? d.o Sem?, liado e residente neste dis- d? Povo � uma bomba de
deste distrito, domiciliado �omlclhada dIgo filha legl' irito a estrada Jaraguá AI- bl�ycleta, achada segunda
e residente ne:.te distrito, hma ,de Gustavo dodâen· to, filho legitim. de Emilio f�ua passa�a _na rua Pre·
no lugar Ribeirão dos berg, lavrador n�tural de Lemke, lavrador, natural de dldente Epltaclo, O ,dOl!OMacacos. filho legitimo de Blumem.l!J e de Fneda Lau Blumenall e de Carclina poderá obte.-Ia na redacçao
Germano João Homburg be Boddenberg, lavradora Lemke, lavradora, natural desta folha.
lavrador natural de Blu n'a.t�r.al de BI�menau, do- de Blu.nenau, domiciliados ---------
menap e de Emilia Konell mlcilladfl e r�sldente n�ste e residentes neste distrito Pharmacia de Plantão
Homburg, lavradora, natu- distrito no lugar Rio do a estrada Jaraguá. 'Amanhã, �domingo, esta'ral de Blumen;, u, domicili Serro.

, Ela soltei:-a, domestica, �
rá aberta a Pharmacia Cen'ados" residentes neste dis- Jaragua, 7-3-39. com vinte e seis anos de traI de Carlos H:1fermann.trito. EDITAL N. 888 idade, bra�i1eira, natural
_.,....__-==-......__Ela, solteira, domestica,com Francisco Izidoro Fer' dtste distrito, domiciliada e

�
A f'" P drl'vinte e um anos de irfade, reira e Elisabetha 'Planin residente neste di&trito em

o· amI. Ia e

tobrasileira, na\Ursl deste scheck. Ribeirão Grande do Sul, o o cdomunJca a -

1 _d· t -t d
.

-I' d EI· It' f
..

f'lh I -t' d E t os seus parenIS rIO, omlcl la a e re e, so eno, erroVIarJO, J a C;[!I Ima e rnes o
t s e alTliO'os osldente neste distrito a es-I com vinte e sete anos de Gutz, lavrador, natural .de

_ f:lleciment� notrada de' Itapocú, filha le- idade, brasileiro, naturalIde Blumenau e de Guilhermi
di 5 do corrente je' seugitima de Ernesto Trapp, Jc;>inville, domic.ilia�o e. re- na Gutz, lavrad0l8, na_t�· id�latrado chefe

'

lavrador, natural de Blu· sldente neste dIstrIto, fIlho ral de Blumenau, dOmH!1 '

menau, domiciliado e resi-I de Izidoro CrispimFerreira, liados e residentes neste Isidoro Pedri
dente no distrjto e de Ma' falecido, natural de JOhl distrito.

8ria Jahn Trapp, lavradora, ville e de Clementina Ma- Jaraguá, 11-3- 39. com a idade de 4 annos.

natural de Blumenau. esta eiel Ferreira, falecida, na-
.

E para que chegue a� conbe- Agradece de coração a

f I -d ' I d J' '11 cImento de todos passeI o pre- todos que lhe assistirama eCI a. tUla e Ol!lVI e.
_ sente edital que será publicado os ultimos momentos,Jaraguá, 4-3-39. Ela, solteIra, domestica, p.!la imprensa e em cartorio on· enviaram pesames e acom-EDITAL No. 887 com vinte e um anos de de será afixado durant� 15 dias,

Carlos Peter e idade. brasileira, natural Si alguem souber d.e impeäi- panharam O enter, o, con

Olinda Boddenberg. deste distrito, domiciliada mentos �cuse-os para fins kgaes. vidando OS, outro sim,
Ele, solteiro; lavrador, e residente nesta cidade, Artur Mueller para a missa de setimo

com viote e sete anos de filha legitima de Antonio f Escrivão Di�tritlll �. Ofidal do dia, que mandam celebrar
idade, brasileiro, natural Planinscheck, lavrador, na- Registro CiVIl. na Matriz desta cidade.
de Blum'énau, domiciliado tural da Polonia e de Bar- '.1 ,.

all Vaz.

·Woi"llset!rnccIH2J'!I.i uml angenehm
li!.! nctwmeS'! 40 der RekOnValeszent·

WANDERER
A melhor
Bicicleta

Oosch Irmãos

Uma broDcbite cbronlca
curada radicalmente

com o maravilhoso Peitoral q,e Angico Pelotense, como attesta
reconhecidamente, o cidadão Francisco Pereira das Neves.

Sr. Silva Pinto. - E' verdeirarnente agradecido que dirigi
lo·lhe estas linhas, symbolo de ·gratidão. Ellas não tfm outro
fim senão penhoradissimo pagar-lhe uma immensa divida. A
chando-me ha tempos atacado de forte bronchite, fiquei com·

pletamente curado com o uso do seu excellente preparado Pei.
toral de Angico Pelot'ense. Aconselho, portanto, á bumanida
de soffredora que faça sempre uso desse remedio, que ficará
em br"ve tempo restabelecido. Ao habil pbarmaceutico, o Sr. Dr.
Silva Pinto, dirijo os meus agrHdecimentos. -- Pelota!> - Fran
cisco Pereira das Neves,

----

Eu abaixo Hssignado, me<lico pelu faculdade de Medici-
,na do Rio de Janeiro, dc. Atte&to haver !obtido optimos resul
tados com o empregQ do Peitoral de Angico Pelot,nse, for·
mula e �preparação 60 habil pharmaceutico Domingos da Silva
Pinto, em molestias broncho-pulmonares. Do referiäo dou fé. -

Pelotas - Dr, Irineu {ia Silva Britto Junior.
Confirmo estes attestados. Dr. E. L ferreira de Araujo(fitma reconhecida}

Licença N. 511 de 26 de MHlço de 1906.

Deposito: Laboratorio Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio Grande do Sul

VENDE-SE EM TODA PARTE.

·Liquiáação
�e calça�os, malas, bolsas

cintos, meias.

Carlos Hoepcke S. A.
Filial Joinville

Esteve p'ra lá de bo�
li primeira sessão [realí
zada pelo Oine Odeon,
no salão da Sociedade
de Atiradores:
Os emprezaríos Rau.

& Píesera receberam fe.
licitações, pelo successo

de o «Cruzador Emden•.
Pena a distancia que dista
ta do meio da. cidade, o

sallio o de, provIsoria
mente, está funccionand
(j Cine.
A vontade, porêm, que

anima os nossos cmpre'
zarios do cinEma jara
guaense, não encontrará
obstaculos :para dotar li
c!dade dê ;�um ,redio
condigno, onde a nossa

fwcit\dade possa, commo
damenté aureclar a exhi.
bição d� bons films.

.

PM't1. amanhã annUDCla

a Empreza. () film nacio
nal que focalisa os lan
ces s�nsacionaes do 28.
jogo dR cCopa Roca».
que tanto fez vibrar a

alma brasileira.
E' d� esperar que Din '

guem falte a(, sal!l0 da
Sociedade dos Atirado,
raa, pols esse film_ só
t3Ná exhíbido dommgo. f

De Hansa
SPORT

Com reguiar numero de
assistencia travou se do·
mingo ultimo, o embate
pébolisticc entre os fortes
quadro� do "Guarany" de
Jaraguá e "Liga São Luiz".
local, sahindo vicloriosO, o

quadro da Liga pela con

tagem de 5 x 2. Waldir, o

arqueiro «calouro», fez OP'
timas ddezas para garantir
a victoria.

-

» Â�TI-SÂu�A JEU, {(

UBOLETIM DE EDU
CAÇÃO SEXfJALG'

o SABÃO

Virgem Especi�lidade
de.WETZEL & elA JOINVILLE (Mal ca registrada)

-

RECOMMENDA-SE PARA HOSPITAES, COLLEGiOS ETC., pela sua qUôlid�de desinfectante_

)
'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


