
será effectuada até 30
do corrente, bem como

L·,.I LI b A E�or�:;g��'!:r��Sti���!�- Tenente eontaes 'I. ser. ster .
uropa ein guerra

Iatlvas a cada producto.
Dada a excellencia da Transcorreu día 5 a

opportunidade que se of- data natalícía do nosso

ferece ao n08SO EstadQ amigo tenente Leonídaa
para apresentar em São Herbster, operoso preteí
Paulo a affirmàção do to municipal.
seu labor no ramo agrI- Com menos de tres an
cole., a importancia e as nos de permaneneía en.;.

nossas Immenses rtque- tze- nÓ8, dtstínguído pelo
zas e posstbtlídades. es' preclaro interventor te
pera se li collaboração deral ,jo Estado, dr. Ne
das classes tnteressadas, reu Ramos, para dirigir
afim de possíbítítar a oro os destinos de Jarsguä,
ganísação do maís com- o tenente Leonídas Herb'
pleto e representativo ster não tem desmereci
mostruarío. do da confiança de que

-----=;;;;iiiiiji;-iiiii;;;;iiE�iiiiiii"--
foi alvo, mas norteado
com mão segura o mu-

nicipio para 'rumos no

vos, organísando uma ad
mínfstração modelar pe
los objectivos que vem

alcançaudo.
cCorreio do Povo. sen-

P &1 á A· d
te-sé feliz em registrarorto � egre ler 1n a o nosso hoje a data anníversaría
do dynamico administra·

annt·versart·o dor ja!sguaense e faz
lbe votos de muita sau·

de para que possa com·

pletar em nosso munici
pio, a mi!são que lhe foi
conUada.

Importan'tes directrizes
na Agricl:Jltura em

nosso Estado
Visitaram Jaraguá iIIust�es technicos
Pel'correndo os muni- Prefeituras Municipaes.

cipios do litoral norte do Diversas propriedades
Estado, estiveram em e industrias co'onexa8 á
nõssa cidade esta 89mll· agricultura foram percor·
na,

.

os dr's. Fausto Luz rlt1as, causando optima
e Francisco Bertagnolli impressão IWS mustres
.1unior, respectivamente, visitantes que �e demons:' Aproveitem ri' Hoie e Amanhã, so'mente,. emChefe da SecçEío de Fo· traram satisfeItos com os ..,
mento da Producção Ve. elementos colhidos e ob- J'"getal do Ministerto da A- serv6ç-ões necessarias ao aragua, O afamado
gricultura em San,ta Ca' aperfeiçoamento das.�ra-
tharina e Director do ticas agricolas e indus- Ph II � I h

I

P k � n
I .

Serviço de Fomento Ve· triaes, constantes do pro· I a 8 p 'la .a'r .,0 I'YO'r S 0- OSgetal do Estado. gramma technico previa-
A viagem dos illustte.s· mellW tç�çado.

technic�8,. prendeu·se..� Sgn-t�'(:-ilthaJ!i-m\ quereorgaOlsaçã') dOfl SerVI. represe�:;um' Jildice e· Na aDtiga praça de esportes da ruaMar.ecbal Deodor.,•. ço� federal e. estadoal levado n� (!foducção na ..
nestti zona agrlCola, em ciona), est�ã�'de ('arabens R�n.. DA GIG A ..,....E fi' DANGL....R, et.tre.f�ce do rßcente accordo pela -realizllção do ac. -� �'.a AI:I ..

---fIrmadO eD;tre os �over· cordQ par� .-e;x:ecução dosnoa da Umäo � do EElta 'serviços da . .rJmento (la DominO'o. rI" Matinée
=============--===- ===do, além da

lOspeCçãOj.prodUCQãO vegetal, em
.,

dos Serviços alteet.os ás
curva ascendente. nos

�__,,-____':::....;._C.......�_....S__O_·_U_Z�A....._C_R--U-Z-----_.".�.. �.d�pende�cias e artIcula gfaphicos ·estattstfcos·. •

,, __ . ,� ,,-o .�--,.�__
. - ----, .. --

� ça.<>. ,de (r.tl,balhos, com as· ,.

." ,o".

�.-.

� :.::- nida -,
-_.-_.-.

" .,. {

O petro �Já eixou de sq-;,�,esperança entre n6s, ,para ser.uma esp en..

dida realidade. Agora DleSDlO, selundo Uln telegralnlna da .Cldade do Sal..,
vador, no bairro d� Massaranduba, acabade jorrar o precioso ouro l?ranco.

ße�resenfação d a econoIDíà
calliarinense

. I

noMuseuAcrlc=olado Estado
de São Paulo

A Ajudancía Agricola
Federnl, sediada nesta
cídade por nOS80 inter
medio faz publico que se

encontra em organísação
o mostruarío represen
tativo da economia agri
oola deste Estado, o qual
será enviado para figu
rar no Museu Agricola
do Estado de São Paulo,
a Inaugurar se no dia 15
de julho vindouro, em

presença do Exmo. Snr.
Dr. Fernando Costa, Mi
nistro da Agricultura.
A collecta de amostras

de productos agrlcolas e

deândustríalísação de ma

terias prlmas vegetses,

Hgada aomar

êCORREIO DO POVO.
Este' nosso ilustr",do colega

que se publica na adiantada
cidade de Jaraguá, sob a direção
do jmnalista Honorato Tomelin
e redatoriado pela pena brilhan
te de João Crespo, viu passar
no dia 11 do corrente ° seu

XXI aniversario, aplesentando-se
com uma edição especial de 12

paginas. nitidamente impressas,
fartas colaboraçõer. e diversos
clichês.

..

«Nova Era. prazeirosamente,
felicita ao valente colega; augu·
rando-Ihe futuro promissor

.Guia Serrano>, de Lages.

Proseguem os estudos
techDicos necessfirios pa·
ra a abertura do canal
que ligará Porto Alegre
80 mar.

Actualmente trabalham
entre Itapoam e o Ocea
no. tres turmas de levan·
tamentos topographicoo.
Os resulta.dos desses

trabalhos s40 c.Jnsidera·
dos optimos umn vez Que
já foram feitas varias sa

hidas para o mar, en'con

trando·se já aberta uma

curva de 10 metros de
protundiilade entre 500 e

1.000 metros de distancia
e outra de 20 metros de

profundidade entre 3.000
ß 4.000 metros de distan'
c18,

E' com satisfação "tue ainda
noticiamos como foi recebído o

nosso numero de anniversario
como demonstrativo do que tem
sido'o nosso trabalho Dara dotar
mos" Jaraguá de um jornal á
altura do seu progresso.
Assim transcre'l:emos as palavras

de muita bondade dos seguin
tes collegas:
«Nova Era., do Rio do Sul.

BATALHA DO
ßIACHUELO'

.CORREIO DO POVO.
Festejou a 11 de maio a data

.
de sua fundação, esse brilhante
confrade que círcula ,na cidade

.
de Jaraguá.

Rio. - O annivei'sario I São 20 anos d(' existencia,
da bata!ha do Riachuelo, durante, os quais dedico�.se
no dia 11 será comme- s:mpre a _causa . n�b�e da dlfu-

,
. sao dos saDS pnnclplos de mo-

mOfado com grande brl- ral e patríotismo.
lho pela marinha. Have- Ao mui digno diretor Hono·

rá revista das forças da rato Tomelin e s�us auxiliares

armada com a partici' nossos parabens .Junto com .os
'. nossos votos de sempre maior

paçãú da aVIação naval. prosperidade.
O Presidente da Repu-
blica passará em revista .Ga7t!ta de Paraopeba., de

a esquadra da bordo do Minas Ocraes:

navio cRio Branco». Pas- .Correio do Povo- de Jara
sando depois para o cMi· guá, Santl! Catarina, com edição
nas Geraes. o sr. Getu· volumosa, ffstejou a 11 do cor-

rente, o seu 21. ano de publici
lio Vargas assistirá a um dade.
desfile e tomará pa.rte Tendo como redator o sm.

no almoço f·fferecido pe· João Crespo e diretor o sr. Ho

la marinha 8. bordo do norato Tomelin, o bem redigido
semanario vem advogando com

navio capitanea. brilhantismo os' interesses daque-
Outras solemnidades la comuna catarinense.

serão realizadas, inclu- E. a «Gazet.a, registr�ndo °
sive sessll.o solemn e do

I
fesÍI':'o a<:onteclmento, na? po-

. . . de sIlenCIar o seu entUSiasmo,
Club Naval, segUIda de cumprimentando os ilustres con-
baile. ' frades do -Correio.>

YOLANDA

C)/ .
.

�tí.'n c�at'f'O,
borl:2 no pt"QÇ'O,

me/fop·tia9Udlidade

":.-
.

Dírecter-proprletarlo r HONORATO TOMELIN -.- Redactor; João CrespaCaixa Postal N. 12

Jaraguá ... Sabbado, 8 de Junho de 1940 s. Catharina .... N. 1.01lADno XXII .... ....

também no ga binete do
Prefeito Herbster, os se

uhores Dr. Arno Hoeschl,
Mario Tavares, Carlos
Hattermaun, TufiMahfud,

A Batalha na Flandres
catto, Bernardo Gaubba,
Empresul, Roberto Mar' Decidio· se a favor dos

quardt, Carlos Mey, Heínz allernãea a batalha na Flan

Zahler, João de Paula, dres. A 4: do corrente o

Franz Hesselmann, Hans alto commando allemão Destruido o edificlo do
Schreiner, Arthur Mual- expediu o seguinte eqmmu consulado brasileiro
ler, José Albus, Paulíno nicado: As perdas allernãs em Boulogne
Natal Bonin, Drausío Cu- na frente occidental são

M
.

t
. tü 211t2 Rio. (Meridional) - In-

nha, J. A. attos, E. Dou as segum es . . iJ mor
f' ,

brawa, Diogo Vasconcel. tos. 8.408 desaparecidos e ormações prestadas pe o

los, Aguínaldo de Souza, 42.523 feridos. ltamaraty adiantam que RIl"

Max Meldola, Breithaupt '

A aviação allemã afundou, da de anormal occorreu atcf
& Cia., João Emmendör•. por occasião da fuga do este momento com qual
ter, Edgar Píazera, Dr. corpo expedlcíonario brita quer membro do corpo dí

Waldemiro Mazureehen rnco, 6 cruzadores, 7 des- p!omatico do Brasil em ser

Nestor Lus, J. O Muel: troyers, 3 submarinos, 9- VIÇO na Europa.
ler. Carlos Hass, Walde. navios de guerra diversos, . A.penas o consulado bra

mar Grubbe, Erich Blos- 60 navios transportes, ten- sileiro no p.orto francez de

raIdt, Frederico F. Moel-,
do sido avariados 10 cru- Boulogne fIcou. destruido

ler, José Emmendoerfer, zadores, 24 destroyers, 3 pelos bombardeios, te,!do
L. A. Bello, NEy Franco torpedeiros, 22 .navios de porem o �onsul. se retira

e Dr. Renato Oamara que guerra diversos e 17 na· �d? daquella cidade tres

abraçaram ° digno ad- vias transportes. dias antes.

mínlstradormunicipal of· Foram feitos um milhão' Nova of'l.enlivaferecendo-Ihe um cu�to- e duzentos mit prisioneiros. a'

so relogio de pulso, ser-I. Entre 10 de f!.'aio e 3 d�
vindo·se no momento Junho 08 allemaes destrUI
uma taça de chlimpagne./ram 1.841 aviões inimigos,

.
. no ar, e mais de 1.000 apo

.''-'''--''
"

I parelhos. em terra.
O annunclO e. a alma I'\'; A Allemanha perdeu no

do negocIo! mesmo periodo 432 aviões.
O communicado consta

ta ninda: cComo os nos

sos adversarios continuam
a rechassar a paz, a luc'ta �

I
continuará a de�truição to· Bombardeios aereos

tal do inimigo.- Nos ultimos dias foram
Foi occupada pelos alle· pela aviação allemã forte

mães toda costa da Fran mente bombardeí:ados aero.
ça da fronteira belgica até dromos de Paris, Lyon, oS
Abbeville. pertos de Marseille, Havre,

Cherbourg, aerodromes na
, Inglaterra. A aviação allis'
da, por sua ve�, bombar
d.eou. conforme c�mmuni" -

cal1Ç>s de Londres e Paris,
importantes centros mili'
tares'mi AlIem2nha.

dos navios construidos pa
ra o Brasil, mas que com

a guerra foram incorpora"
dos á esquadra br ítanica.

Heleorío r« Borges, Ger
mano Eokp,MaxWilhelm,
José E. Arm da, Ervin
KaRBner, Leópoldo:Colio,
farmacia EstrelJa, May
Bt Fischer, Artbur Scoz,
Angelo Rubini, João Mar

Paris. (A. N.) - Na ma

drugada do dia 5 toda a
ala direita do exercito al
lemão desfechou violenta
offensiva nas linhos do
Somme a fé o canal Oise.
O esfort;o do inimigo vem
se fazendo sentir entre O
mar e a estrada de Laon a
Soisson.Os funocionarios da

Preitura Municipal reu

niram-se de manhã no

gabinete do Prefeit(; a

quem cumprimentaram
pelo transcurso de tão
auspiciosa data, oUere'
cendo-Ihe ijm valioso mi·
mo.

Mais jarde estive/ram Declaração de Lord
.

ChuFchUl

A Italia
Roma. - Foi communi·

cado officialmente ter sido
declarada zona de perigo
as aguas co�teiras da Ita'
lia e Albania numa exten.·
säo de doze :milhas .

Associação Pró Preventório P d'·
.

. Rio. - A Agencia Ha
roroga o o pra.. -vas informa de Londres:

SO para O regi'tro Lord Churchill annunciou
de extr.JDgeirOi que 335.000 soldados fran

.

co britannicos foram arran

Rio. - O sr. Presiden cados das garras da morte

telda Republica assignou durante a retirada da Flan
decreto prorogando até dres. Estas palavras do
30 de .lunho de 1941 o chefe do governo foram
pra8.0 para o· registro nas recebidas com calorosas
repartiçõespuliciaescom acclamações na Camara dos
petentes" de extrangeiros Communs.
residentes no Brasil.

Conforme noticiamos sidente, sra. Hilda Ramos
reuniram-se domingo, á Hoeschl; vice presidente
tarde, no salão Buhr, di- sra. Adelia MaeHer; 1.a
versas senhoras da nos- seeretàri8� sra. Diva Sa
sa cidade, com o fim de bino '{'avares; 2 a secr6
ser installada a Associa. tafis, sma. Anesia Wsl·
ção Prõ-Preventorlo, em tber Crebpo; 1.a tbesou
n08SO municipio reira, snra. Hilda Hufe-
Attendendo ao convite nuessler; 2.a thesoul'eira,

feito por uma commis&ão sra. Joanna BIosfeld.
de. senhoras, reuniram·se. 'Foi tambem eleita uma
no salão Buhr elemen· commissão que se incum.
tos de destacado relevo birá de organisar pro·
de nossa cidade, sendo l.grammas de' festas.
então explicados os fins A primeira directoria
da reunião. da Associação Pró-Pre-
Dada como installada ventorio agradece, por

a Associação pró-Preven- nosso intermedio, a to·
torio, nos moldes das já das as senhoras que com
existentes em outros m11.· pareceram á reunião e

niclpios do Estado, foi avisa que, no proximo
eleita e empossada a pri- dia 16, domingo,' haverá
meira dIrectoria que .fi a primeira sessão ordi
cou assim constituída:, naria para a qual pede
Presidente de honra: o comparecimento de to·

sra. Anna Herbster; pre· das fiS associadas. \

..
. Espera se de :uma ho

r� para outra que alta.
lta entre para a guerra
&0 lado da AUemaoba.

Bombas de quatro
toneladas

Rio. - A United Press
comunica de Belgrado: -
Informações autorizadas
que procedem da Alemanha
dizem que as grandes fa·
bricas 1e material bélico
preparam poderosas bom.
bas, de quatro tonllada�
cada uma, assim como ca
nhões de varias calibres,
que podem ser transporta
dos por aviões. Esse ma
terial, segundo indicam as
mesmas informações, ser'
utilizado na próxima expe
dição co.ntr� a Inglaterra.

Caiu o gabinete
francês

, Rio. - A Havas, fran.
cesa, . acaba de noticiar
que o gabinete francês fse
demitiu á tarde. sendo reor
ganizado imediatamente,
continuando á sua frente
o sr. Pául Reynaud.

Afundado o cHavan�1I

ExpoliçãoUniver..
lai ·deRoma ·em

194J

Londres. - Entre os na

vios afundados na Mancha
figura o destroyer inglez
cHavantlt, que fazia parte

O snr. presidente da ,

Republica abriu um cre

ridito do dez mil c-ontos DR. J. A. ROCHI LOURES
para altendar as despe MEDICO ESPECIALISTA
Z8S com a representação Olhos Ouvidos
do

.

Brasil' na Exposição

I
Nariz � Garganta,

UOlve.rsai de Roma de Rua Principe. Fone 334.
1942. 'JOINVILLE

Fugiu da eadeia o
o assassino de frei

Policarpo "Raplodia Brasj ..
leira"

Evadiram-se da cadêia
da cidade de UnM,o da ·Berlim. - A empreza
Victoria o criminoso A- allemã de films «Tobts
ristoteles Freitas e mais editou uma pellicula do.
dois companheiros de pri' cumental baseada nos re
são. Aristoteles Freitas é sultados da expedição
aecusado de haver as· BcientUica aUemã dos
sassinaào, naqus116 :}i- professores Franz Elch
dade, na sachristia ;13 horn e Edgard Eichhorn
igreja 1004,1, o Frei PÓli- Bayer.
carpo. O referido film .terá o
Os tr�s fugitivos esta tituJo cRapsodia Br8si

vam prünun.ciados e 13 ·Ileii.',}p, tratando da terra.
guardavam Julgamento, e do povo do Brasil.

','

',.

ás 15 boras fi' Domingo
Z

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estatutos no S�ort �lu�
.

'-Vitoria"
Prefeitura Municipal de Jaraguá
Edital :AO PUBLICO

De ordem do sr. Pre- Do gabinête do sr. Prefeito Mu"
feito Municipal torno pu- nic!pal pede-nos a seguinte publi ..
blico que durante o cor- caça0:

cargo a directoria, será eleita e empossada a no. rente mez de Junho, ar- Tendo chegado ao conhecimento
VB. directoria e será decídído sobre outros as- recada-se na Contadoria do sr. prefeito M.unicipal que a ela.
sumptos que a ella competirem, 2. a assemblea da Prefeitura Municipal Telefooica Catarinense, tem avisado
geral exteaordínarta terá Iogar toda vez que seja de Jaraguá e na Inten- h
preciso decidir questões que escapam á alçada dencia de Hansa, o im.

aos sen ores assinantes de telefones,
da directoria, e poderá ser convocada pelo pre- posto 'TERRITORIAL do novo aumento nos preços dos
sidente cu por um grupo de soeíos. no gozo de

URBANO. mesmos, esta autoridade avisa aos
seus direitos, nunca inferior a dez.

Art. 2 _ § 1 _ A Sociedade é dirigida por § 3 - As assembleas poderão sómente de- Não satisfazendo o pa- seus assinantes, para não aceitarem
uma directoria que se compõe: do Presidente, liberar com a presença de dois terços uos socíos, gamento no referido mez, em absuluto, este aumento, antes
Vice-Presidente, 1.0 Secretario, 2.0 Secretario, 1,0 no mínímo. 1. Em caso de, na prime-ira convoca- ficará o contribuinte su- que a referida Cia. entre em enten ..

Thesoureíro, 2.0 Thesoureíro Procurador e um ção, nã0 comparecer o numere de socios acima [eíto á multade20.j· sob re dimento com esta Prefiel·tura.
Conselho Fiscal. exigido, se fará segunda convocação, com oito

§ 2 - A Directoria é eleita
.

annualmeute, díss de íutervatlo, na qual se deliberará com qnal- imposto no primeiro mez,

em assembléa geral, por simples maíorís de votos. quer número de seelos presentes. sendo então feita a co-

§ 3 - Compete 80 Presidente ': 1. Tratar dos Disposições Geraes brança judicialmente
Interesses da socíedade ; 2. repreender socíos que Art. 5 - § 1 - Sacio honorario será a pes- Tesouraria da Preíeitu-
não se comportarem devidamente; 3. receber e soa que haja merecido tal dístíncção, sendo mís ra Municipal de Jaraguá

O Te��n�e Leonidas Cabral Herbster, Prefel-
apresentar o quadro em occaslão dejogos; 4. con- ter que a proposta para taes soctos seja sppro-

, to do MUDlClplO de Jaraguá, DU uso das atribui-
vocar reuniões ordínartas ou' extraordínarlas, vada por assemblea geral. 3 de Junho de 1940.

I ções que a Ieí lhe confere'

quando fôr necesserío , 5. desempatar com seu § 2 - Esta sociedade não poderá ser dís- F. Vosgerau, Tesoureiro. Transfére' do orçaIDe�to destinado ao 2 o

voto nas votações em caso de empate ; 6.'por o solvida emquanto a isso se opponha um terço dos distrito, H8�sa, para o do 1.0, jaraguá, da dotação
pague-se nas contas conferidas e achadas certas, Iseus associados.

de Edl.tal de Protesto
orçamentatia sob n.o t .204, 8 quantia de 200$000

autorísando o pagamento pelo thesouretro : repre-l § 3 - Estes estatutos são succeptiveis (duzentos mil reis).
sentar o clube em juizo ou fóra delle.' ,reformar quando necessarlo seja. Fa� o publico, que 8..

.

. [Oomuníque-se.
§ 4 _ Compete ao vice presidente substituir I § 4 - Em caso de dissolução da sociedade ena-se em meu cartorío Preteítura Municipal de Jaraguä, 3 de junho

o presidente em caso de ímpedlmentn deste. [a es.semblea geral elos socíos decidirá so�re o para ser protestada por de 1940.

§ 5 - Compete ao 1.0 secretario: 1. redigir destino que deverá ser dado ao acervo SOCIal. falta de aceite e paga
88 actas das reuniões, expedir os avísos e cor- § 5 - .Lidos, discutidos e aprovados estes mento, na data do ven.

respondencia da sociedade, convocar, por' ordem estatutos em primeira e segunda. discussão, se- cimente, uma duplicata
do presidente, as reuniões, escripturar o livro de rão elles proclamados pelo presidente, lei funda, no valor de Rs. 265$000
Inscrípção de socíoe e fazer annotações neceass mental da sociedade Sport Club Victoria e publí- (duzentos e sessenta e

rlas nessas Inscrípções ; 2. fornecer cada mez, cados na imprensa para fins de díi eíto.. cinco mil reis) em que
uma lista dos socíos ao thesoureiro, para cobran- . Hansa, 21 de Maio de 1940.

.

é devedor Edgard Mazzei
ça d!ls menaalídades ; 3. ter a seu cargo todo o José Correa de Miranda, Presidente e credor a Auto do Bra·

servIço de expediente lia Directoria e a sua José Hanisch, Secretario sil S. A., e como· o de·

guarda os livros e demais documentos da súcia- ,
Francisco Koetzler, Thesoureiro. vedor reside fóra desta

dade. Reconheço serem verdadeiras as firmas su· Comarca. pelo presente
§ 6 - Compete ao .2.0 Secretario substituir pra de José Correa de Miranda, Jc,sé. Hanisch e o intimo lJara no prazo

o 1.0 em todot! os seus impedimentos. Francisco Koetzler, por ter delIas pleno conheci, legal efetuar o pagamen-
§ 7 - Compete ao Thesoureiro: 1. rec�ber menta, do que dou fé e assigno em publico e raso. to, ficando notificado do

e ter sob sua guarda os dinheiros da soceidade, Hansa, 5 de Junho de 1940. protesto si nlio o fizer.
bem como todos os haveres da mesma; 2. enviar Waldemar Luz, Tabellilio. Jaraguá, 5 de Junho
mensalmente ao secretario uma lista das mensa·

. de 1940.
lidades pagas, para as devidas annotações no res Mario Tavares da Cunha

pectivo livro; 3. pagar as despez8s autorisadas Mello, Tabelião.
pelo presidente. cujos documentos devem trazer DR. LUIZ DE SOUZA
o cpague-se� do mesmo; 4. dar sciencia a dire
ctoria de tudo que occorrer nos negocias a seu

cargo e do estado financeiro do club, afim de que
possa li directoria tomar 8S devidas providencias;
6. prestar contas trimestralmente á directoria e

po fim do anno social apresentar á mesma um
balanço geral da receita e despezas, afim de que
possa o presidente incluil'o em seu relatorio; 6.
manter um liv�o de Receita e pespeza, escriptu.
l'a�o com asseIo e clareza.

,

§ 8 - Compete ao 2.0 thesoureiro substituir
o 1.0 em seus impedimentos. .

§ 9 - Ao procurador compete fazer a co·

brança d.as mensalidades dos Bocios, entregando
as quantias arrecadadas ao thesoureiro e provi

.

denciando para que 8S ditas cobranças sejam fei-Itas dentro do prazo estipulado. [§ 10 - Ao Comelho fiscal compete: 1. as
sistir a todas as reuniões da directoria ou assem
bleas geraes, 2. verificar as contas pagas e as

arrecadações, bem como o livro da receita e des-
peza, 3. dar parecer sobre qualquer negocio con- Cure seu� males e poupe seu bom dinheiro
cernente ao'club, 4. assignar os balancetes tri. comorando na

�e8traßs e o balanço annual, depois de cc·nve
mentemente verificados.

Dos Socios.
Art. 3 - § 1 - O clube compõe.se de mo-,

. de ROBERTO M. HORST
.

cos e homens que gosel!l de boa fa��. Para a a que dispõe de'maior sortimento na praça e offerece
sua �dmissao o pretendente deve dirIgir se por! seus artigos á preços vantajosos.
escrlpto ou verbalmente a um membro da dlre-Ictoria, pagando ;então a joia estipulada em reu·
nUlo da directoria. 1 ..------••-----------1.§ 2 - C�nstitue direito de cada socio quite

p � M
I

com o clube: 1. tomar parte nas div.ersas assem -

I

bleas, pOder votar e ser votado,. 2. apresentar á10ma a I nan G g radi!'ectoria. verbalmente ou por escripto suas quai-I
.

. .

"as, sobre as quaes dicidirá a mesma ou em ca·
sos de maior responsabilidade, a assemblea con·
vocada.·

.

§ 3 - Deveres dos socios : 1. os socios jo
gadores serão obrigados a. dois treinos geraes põr
mez, 2, faltando peJa primeira vez sem avisar o

presidente, será multado com 500 reis ..e pela se·
gunda vez, será excluido, perdendo o direito ás
mensalidades pagas, 3. pagar men'salmente a8 suas '

mensali�ades sempre antes do fim de cada mez;
4. respeItar e attender a directoria, quando ore·
preender n'alguma falta, 5. em caso de retirada
expontanea o socio será obriga.do a communicar
80 secretario, por escripto, sua pretendida retirada.

§ .4 :-. Póde ser excluido, perdendo todos
seus direItos, o socio qqe nlio respeitar os regu·
lamentos do c:ub, as decisões da directoria das
assembleas e dispOSições destes estatutos.

'

Das Reuniões da D!rectoria e Assembléa
Art. 4 - § 1 - As reuniões da Directoria

se,!'lio oi'd'inarias ou' extraordinarias. 1. AIiJ reu
nioes ordinarias serlio trimestracs, e tem por fim
'omar as contas ao thesoureiro e instruir-se quan
to ao andamento dos negocias do club 2. As
reuniões extraordinárias terão logar toda'vez que
o reclamarem questões de caracter urgente,

§ 2 - As 8ssembleas geraes do club serão
ordinariae e extraordinal.'ias. 1. As assembleas ge
raes ordinarias terlio logar no mez de .laneiro tie
cada anno. NeUas será apresentado o balanço ge.
ral do anno passado, dado. !)or protocollo, des-

Sede e Um da sociedade.

Da Dlrectoria

Art 1 - A sociedade tem sua séde nó logar
Itapooü, no dístrícto de Hansa, município de Ja
raguá, Estado de Santa Catharina, e tem por tim
especial íncenttvar e praticar o esporte do toot
ball.

Prefeitura Municipal de Jaraguá
Portaria D. S9 ,

Requerimentos despachados
Mês de Maio - Dia 30

Reinaldo Rau - Requer alvarás de cHabite-se.
para duas casas, uma á rua Mal. Deodoro da Fonse
ca e out�� á !? Pedro II - Como requer.

Emlho Silva - Requer transferenda imposto pa
ra Gustav? �enschel - Como requer.

Inácl? Salomon - Requfr transferencia .para o
seu nome Imposto sobre o carro de Gusta�o KeisH.
Transfira-se. -

Henrique Koppmann - Requer baixa imposto
s. sua oficina mechanica. - Sim.

Guilherme ZeHmer - Licença abertura para u.n

açougue - Como requer. Entregue se a certidão
anexa mediante recibo.

Dia 31
Olto Henschel - Licença para fazer pequeno

". � '�IFIIT"@ � aument? e retelhamento em seu orc :lio - Como requer.
lO � o o Diretor do Colegio cSão Luiz� - Lict'nça para

tf\\ �,.(jj
.

reformar.e aumentar a instalação sanitatia do mesmo

� ll!I�a�rJifii© rr";2:::�r�@ estabale�lmento - Como requer.

�����.�_�,,::,�._��..:J�--=� Remoido Rau - Alvará de «HabHe se. para uma
casa á rua Mal. Deodoro da Fonseca. - Indeferido

!
em face do que dispõe o art. 1 do Decreto·lei n .. 4 d�

»A�TI-SÁRM TEU.« 9 2 38,e de conformidade com a informação do dr.
Delegado de lIigiene.

Augusta Ballock - Licênça para pintura interna
e externa casa á rua Preso E. Pessoa bem como cons

FRACOST;���E:MICOS! I trução uma cerca no alinhammto difinitivo da rua. -

VINHO CREOSOTADO! Como requer.
.

Do Ph. Ch, Jooo d. Sl1v. SIIHlr.
Mês de junho - Dia 1

Emprcscdo«>a ........"
Alvino Vogel - Requer certidão - Certifique·se

o que constar.
.

Dia 4.
- Requer baixa imposto sua

ass.) Leonidas C. Herbster.

ADVOGADO
Escriptorio • Avenida Getulio Vargas·

Telefone, 34

. Distribuidores· João Prosdocimo & Filhos

Tosses

Resfriados Gustavo Kuehn
olaria - Sim.

Jacó Emmendoelfer - Requer licença para con
certo tel�ado sua casa - Como r;;quer.

Dia 5

t\mo Krelling - Requer transferencia para seu
nome Imposto Predial e Iluminação de Otto Z8choer
per - Como requer.

Secretnria da r;Prefeitura Munipal de jaraguá, 6

J��
de junho de 1940.

t�;-! Renato Sans, Secretario.

J� �\ .

! Novidades I, .

� j Cbapeus,Camisas, Gravatas,Pijamas,
Na, "Alfaiataria Bonin» de ROMEU BASTOS.

Bronchit..

Escrophulo..
Convalecenças

Pharanacia Nova é um gerador de. saúde.
VINHO CREOSOTADO

A Farmâcia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl
NANCORA� úlce
ras que uem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de Joinvillf>, curou CJm

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I
Têm havido centenas de curas semelhantes ! I I
Adotada em muitos hospitaes, casa� de saLlje e

clinicas particulares.
'

AVISO iMPORTANTE: - A verdadeira cPomada
Minancora II nunca existiu a não ser em suas
latinhas originais com o emblema � imb6lico acima.
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR I

E' um produt<,> dos Laboratorios «MINANCORAII
de J01NVILLE

E' a pomada ideal!
CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
numanas como de E M G E R A Lt e s p e c i a Im e nt e :animais.

NUNCA EXISTIU
IGUALI

Barmonicas
simples, semitonadas,

cromaticas e a Piano das .

afamadas marcas

Hohner, Sarlorello, Stradella

Bandoneons

--

ALfREDO ARNOLD (AA) , OS MELHORES

Além disso: Orgãos e Harmonios da co

nhecida marca BOHN - Pianos Essenfelder,
bons e baratos, Instrumentos para Banda
e Jazz-Band � Cordas, Palhetas para Cla·
rinetas e Saxofones e demais Miudezas Musi-

caes. Peçam catálogos e preços a<,>

Representante: Pallio Kobs
Caixa Postal, 39 - SÃO BEN TO/'

,

I�BJ.n�_;_lEmmn�
....

Para o aperitivo exijam sempre aguardente

MARCA «Trago»
BD8arralador: 10AO o. M·UBI..LER

l!Para a mesa, os optimos vinhos naoionaes

EstrellaeRomanzini

}. _- Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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----- �II RESTAURANTE no plano térreo IIIII Telephone do Hotel, 1371 • Telephone do Restaurantê, 1420
J

I A TODA ,!ORA:.. III
Canja - Carnarrão - Peixe - BIfes diver-sos �

III Frango de g�elh� - Gali�ha com. petit pois - III
II Maoarrão á Italiana - Filet de peixe - Omletfe III
II Churrasco -- Saladas diversas - Frios sortidos 1'1

III Praça 15 de Novembro, 24 :: florianopolis III
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ABRTI,D'A
CALCBBIN
O MELHOR TONICO

INFANTIL

ESPECIFICO DA DENTI·
çÃO

A saúde é o melhor bem
da vi.dã. Mas, nem

sempr,e/se tem saúde. A CALCE
HINA d� saude, força e

__ --:::;;;=-- �,-�:

t�I�::�,;���Z;:���Et�; Banc.o- Agrícola ß COIDIDarcial
A CALCEHINA é o medi' ,

.'

camento de .confian�a de de Blumenautodos os médicos pedíätras
do Brasil.

FILIAL: JAAAGUA _ Rua Cei. Emílio JourdaÍl
Uma lata de Calcehina dura
seis mezes. - Em todas

as boas Pharmacias.

"WANDERER"
A MELHOR BICYCLETA

Carlos Hoepcke S/A.
filial: Ioinville

GY
aFIASPIRID

alivia e reanima

Caixa Postal n. 65 - End. Telegr.: cCAIXA.

Matriz: ßhnnenau
,

Filiais em: JOinville, Jaraguâ e Hamonia

Capital: 1.2(JÖ:ÖOO$000
Reservas ea: 600:000$000
Depositas e saldos em C/C: 18.000:000$000

Faz todas as operações bancarias no Pais.

Abona em contas correntes juros de

2'/., 4'/., 4,1/2'/., 5/. e 6'/.
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

Deposite as suas economias no

Banco Agrícola e Comercial de Blumenau

A economia é a base da pros..

peridade
Va. Sa. depositando mensalmente a i�signmcant,�
quantia de 20$000 numa conta "Deposito Popular ,

IA 4,1/'}:/., 8/a economisará

Em um ano Rs, 240$000 mais os juros de Rs' 5$872
Em dois anos Rs, 480$000 mais os juros de Rs, 22�905
Em treis anos Rs, 720$000 mais os Juros de Rs, 51$637
Em quatro anos Rs. 960$000 ma!s os Juros de Rs. 90$609

Por preço de oceasíão Em cinco anos Rs. 1:200$000mais 0S Juros de Rs. 144$271
vendem-se DUAS MA. ,Em dez anos Rs. 2:400$000mais os juros de Rs. 6�6$75�
'CHINAS SINGER em (Dos juros são deduzidos ainda 2'/. referente quota de prevídeneía]

perfeito estado de tune- HORARIO: Das, 91/2 ás 12 e das 131/2 ás 141/2
cionamento. Sabados: Das 9 1/2 ás 111/2.

:Demaíe informações

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"nesta redacção. II

Não perca esta Iopportunidade I

DE PHARMACEUTICO
Jl PHJlRMllCEUTICO

o illustre pharmaceutico Sr. Herculano Ríbeírc,
muitissimo conhecido e estimado em Pelotas, re
Iara, uos termos abaixo, um caso de cura impor.
tannsenne. realizada em pessoa de sua. exms. fa·
miJia, cura obtida exclusivamente pelo PEITO
RAL DE ANGIC0 PELOTENSE.

«Sr. nhermaceutíco Eduardo C. Sequeíra .. -

Os benetíctos colhidos em minha esposa com o

C S· PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, centra as

asa onIS.. moleatías das vias 'respiratorias,' môrmente cara �

,

. asthma, me fazem vir; por meio deste, testemunhal
Da Francisca Buch

, a minha gratidão por alguns vidros de qi;e ella
Av.Oetulio Vargas (defronte á Praça 7 de Set.) se utilizou, e com' bastante aprovetternento.v-;

Acaba de receber um novo e variado sortimento de SoUrendo ha 30 anaos. são passados dois que ao

cessos não tem tido.
Agradecen-do vos, Resigno me, como amigo e

eollega obrigado - Herculano Ribeiro.
Pelotas, Rio Grande do Sul.»
Confirmo este attestado. Dr. E. h Ferreira

de Arsujo (firma reconhecida).
,

Licença N. 511 de 26· Março de 1906 .

Deposito geral: LaboratorioPeitoral de An!Ji..co Pelotense.
Pelotas, R. G. do Sul .

VENDE·SE EM TODA PARTE

Nos mezes de Dezémbro e Janeiro aö aulas deste
curso são GRATUITAS. E

FacUldade de Comercio do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

fiscalisada pelo Governo federal'
CURSOS:

� P�opedeutico, Perito Contac1or e- Au-

����������������x�il�ia�r;d;e�co�m�é�rc�io�.���In�te�rn�a�fo�e�E�xt�er�m�to�.�;Gr.�nd=eo�eP�ur.�"vo�d�OS�8n�gUe��IIIII)�GDI')INI.IHI.C�.:
�"t.'.'.'.'.'.l.l.'.'.l.'.'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.'.'.'.'.'.'.'.'11'.'.'.' •••'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'•••••,.,.,•••,.,•••••,.,•••,.,.:.,•••,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,_••'tMt'

<;;OMPLE;rOSORTIMENTO. JOB-HE �A'�UM � 1
COMRRArE VENDA- POR

ele F Q zen d_p s, Acmcrinho.;, 'ATACADO E:. A VAREJO _

Miudezas e P e r f uma r ias> I
I, a. I,A,r ti Q o s de 1 a

(
,

'FLORIANOPObIS

EDITAL
Imposto Territo ..

lia. -

,

tor��o;����.Oq��.��e��: H�DEBßANDO AUGUSTO 'GIIMBS
rente mes de Mala, arre' I

•
.

cada-se nesta Coletoria, o devid ...mente registrado na Ordem. dos Advogad'Os do B,rásd, coni
IJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" 'imposto acima, referente ao \ escritorio � tua Abdo? .Batista n,�.�,t�b,t;!tréim.enJ;o do ,sr. AlfredO
II

1. semestre do ano de 1940. Klug. Aceita cauzas CIVIS, comerciats �crimlp'als�e encafreg�-se
lOS que deixarem de e- de inventarios, elabora contratos.de sociedades em nome coletívo,

íetuar O pagamento no aI.u em comandita. simp�es, de �apital e industria, p�r quotas, -de so.
" di do praso, poderão satis ciedades anommas, �omandlta por �ões,. de socl�dades c!l0pera.

-

.\' do
faze los no mes de Junhq tivas, de penhor agrícola, penhor comer�lal � enfim. elab?ra eon-

.

Dr RENATO CAMARA com a multa de 20·/.findo tratos de toda e qualquer natureza, assim- como requerimentos.•
-

..' O qual serão extrahidas as HORARIO : das 9 ás 12 e das 2 ás 4 horas.
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE' competentes certidões de '

- -

D
.

d oh
. divida para ter lagar 3 co

Operaçoes, oenças e se oras, brança executiva com a

Partos ' respetiva multa de 20'1.
,

'
. Coletoria de Rendas Es

2 ás 4 no consultoria a Av. Getulio Vargas, es- de Maio de 1940.
quina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura.· O Escrivão:

FALA ALLEMÃO
-

/'
' Heleodoro Borges.

o anjo p;rotet�rade ,seus filhosl Ginásio
, LombriqueiraMlnancora .(sob Inspeção !edera! per�anente').DIretor: Dr. LUIz Aníbal Calderarí

Escritorio de

Dr. Mar.inho
Diarimente atende-se neste escritório para servi

ços judiciarios e administratives.

'FÁLA·SE PORTUOUEZ,ITALIANO eALEMÂO
(Das.J.. á 17 horas)

Rua Marechal DeodoroJARAGUA'
Edificio Emerich Ruysam

Roupinhas para creanças
(meninos e meninas) das u I tim a s creações.

Ja recebeu : Grande sortimento de artigos de malha,
.em lã e algodão e fios de lã, para a época de inverno.

Sempre em stock, llrihas de todas as cores equali·
dades para serviço manu=l e a maohina. .

Palaee Hotel CLINICA áRURGICA

Parthonon Paranaonso
Rua Com. Araujo n. 176 -'- CURITIBA � Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão oá 1 a. serie do Curso - Fundamental

Fermento Medeiros
Produto de alta qualidade para DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELARIAS

de M A R TIN S J A R U O A

Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos os quartos e apparramentos, com agua
corrente, quente e fria _

Elevador • Frigorifico'· Casinha de l.a ordem

Salas de amostras para os srs. viajantes

Automovel na Estação
C U R I T Y B A PARANA' - BRASIL

Dr. . Wal�eIDiro MaZUr9CneD
Medico, '

Consultoria -e resídencía :

Predio Hilario Piazera, - rua Marechal Deodoro
(proximo ao entroncament? da estrada ferrea)

Ittende chamados a qualquer hora do dia ou, da ,noite
_ ""',

\n

_C««C(C«<fK.BBBBO__
HOT·Et. BECKER,

Rua Cei. Emilio Jourdan
'

Ja�aguáJdo Sul

Está situado.' n,O melhor pónto da êidade. Quasi vis-á
vi� á Estação ferrea. Dispõe de optimas accomoda
ções e offerece o maximo conforte aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.
CONFORTOHYGIENE PRESTEZA

Vermifugo suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

ELIXIR D,E NOGUEIRA
o remedle que tem depurado
o sangue de tres gerações!
Empregado !=om exito na.;

F;.e�id�s
Eczema.
Ulceras

Manche.
Darthros

Espinhas
Rheumatismo

Esérophules
syphIlilien

SEMPRE o MESMO I •••
SEMPRE O MELHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEI.RA
Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis,

. Propri�tario: Carlos Albus.

Serve para qualquér ids.de, conforme on'.

(1, 2. 3 e 4). _

Proteja a saúde de seus filhos c' a sua

p-ró9ria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remed!os.

Compre hoje meSIJlO uma "LOMHRIGUEI·
RA.,MINANCORA" para seu filhinho.

, E um produto dos LABORATORlOS "MI
NANCORA" - JoinviJe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEM TI. ..

Sem ti seria eu cego; não veria·
O que existe de bom' e de profundo.
Andaria a vagar per este mundo,
Olhando, mas sem ver a luz do dla.

Porque sem ti o smôr não viveria
A crear dentro de mim um sol fecundo.
De cujo brilho calido me inundo ...
E só o amôr, tu sabes, allumia.

GILBERTO AMADO.

Semana, forense - Amanhã, dia 9, Ies
teja o seu natalicio, a

-

srta.
Alzira Piccolli, dedicada
professóra da �Escola Ri
beirão Mvlha.

Foi por sentença do dr.

Juiz de Direito da Cornar
ca condemnado a um ano

de prisão O reo preso [er-
.
dão Alves David acusado
pelo crime de estelionato e

o seu cumplice José Fio
riani a oito mezes. Floriani
requereu que lhe fosse con
cedido o beneficio do <sur

sis» e Jordão apelou de
sua condernnação para o

Egregio Tribunal de Ape
lação.

Noivado
Ajustou núpcias, em nos

sa cidade, domingo ultimo,
com a snrta. Lotti Mayer,
o jovem Affonso Buhr, em
pregado da firma Bernar
do Truppel, de S. Francisco.

-

Deu se inicio ao sumário
da culpa do denunciado
chauffeur Victor Nagel a

cusado por homicídio cul
poso.

Todos os procésscs de Pharma�ia de Plantão

inventario correm os seus Estar â de plantão ama

tramites legaes. I nhã a Pharrnacia <Novas.

. Sf'eÃt�,,_,;
-EsPECfAUDAft[ .

+;.,
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