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No gabinete do dr. Se de acautelar 08 Interes./--cretarío da Fazenda e ses do povo contra as

Agricultura, realizou se manobras dos 'Interme-]
dis 4, na Capital do Es- díaríos �c exploradpres da
ta do, a posse dos mem-· situação ora creada com
bras da commíssão de 6 irrupção .dá guerra ne
ta bellamento, levanta- Europa. Assim é que fi
m ehto e controle dos ge cou deliberado estabele
n eros de primeira neces cer se immediatami5nte o

aídade, es quaes foram levantameato dos stocks
nomeados pelo dr. Inter. e preços de todos os ge
ventos Federal por reso- neros de primeira neces

Iução do día 3 do cor- sídade, materlas prímas,
reute, de accordo com o drogas e medicamentos,
decreto-lei n.1.607, de 16 materiaes deconstrucção
de Setempro p.p., baixa- combustlveís, lubríüean
do por S. Excía, o snr. tes, etc., devendo o Dia
Presidente da ltepublica. río Oflícíal do Estado pu-
A' sessão ínaugural do blicar edltaes dando co

organismo recem.ertado nhecímento aos ínteres
estiveram presentes to- sados das medidas torna
dos os seus membros,dr. das.
Secretario da Fazenda e Podemos adiantar a to
Agricultura, presidente, dos, não sé oonsumído
dr. José da Rocha Fer- res como productores e Atravessando estes tern- tigo predio do Collegio em vias· de acabamento
reírs Bastos, Director do tntermedíaríos, que a pos de crise, que se re- São Luiz aos Irmãos e, acompanhados pelo
Departamento \1e Admt- commissão de que esta- novam por imperativos Maristas que para cá vi- incansavel sacerdote, punistraçf.o Municipal,Mau mos tratandoírá agir com diversos e imprevistos, rão muito breve, conti- demos ccnstatar o quero Ramos, Prefeito da o maxímo rlgor.ubrígan
Capital,

.

José do Carmo do a todos os .commer.
em que nem sempre o nuar a suave missão de tem sido feito em pou-

Flores, Director do De· cíantes a declararem os factor essencial é o eco- ensinar, e da não menos cos mezes apenas. São
partamento:deE8tatistica, seus stoeks de géneros nomico, as iniciativas vão antiga casa onde residiam obras capazes de cons
Emilio Meyer, Almoxarl- e materlas prímas dentro se fazendo, as vontades o vigário f: os padres da títuir o orgulho da nos
fe Geral do Estado, Vaso de oito días no maxímo se manifestam e as dií- parochia, tornou-se ne 5a fé e do nosso amor
ce Gondin e engenheiro pata 08 estabelecidos na fi Id
agronomo Cesar 5eara,0 Capital, e 15 dias para os

icu ades e tropeços se cessario não esmorecer á terra jaraguaense. Em
flual foi escolhido para do interior, os quaes po· annullam, como etapas na campanha de dotar estylo moderno, sem e·

seeretarto da Jrererida derão fazer suas commu- vencidas na sequencia [araguã de rnais uma no- xaggeros chocantes, am
enmmíssão. As persona- nícações por. intermedio harmónica dos dias, dos va casa de ensino capaz pias salas conforme as
Iídades acima citadas das Prefeituras Munici" rnezes e 10s annos. de resolver as suas fi- exigencias actuaes do en·
foram.> spos a reuníão, paes . No referente aos P

. O novo governo
communicsr �ua posse pteç 08 daiJ mercadorias, rogredimos, de facto. nalidades, comp de no· sino,. (:)erfeita hygiene, tu' polonezpessoalmente ao sr. In- deverão vigorar os esta- CO�tstruimos em pouco, I va casa para o vigario do foi previsto de forma

Rio. _ Constituiu se em
terventor, o qual 08 re- belecidos até o dia 1.0 mUI o pouco tempo de e �eus auxiliares, mais a dotar o predio do coi· Paris, com a renuneia docebeu em seu gabinete. de Setembro ultimo, cou- municipio uma cidade proxima da Egreja e em legio das condições es- sr. Mosciki. O no'9'O go.Entretanto desde logo forme determl�açã� do nova.' E já sabemos que tudo representativa do peciaes attinentes a sua vemo da Republica Polo-
em acção, o novo orga· Governo da Umão, fICan I d'

.

h I
" .

f f" l·d· d d 'd tntsmo tomou i.mportantes do os altistas incursos aquI a .a �uns mez�s nosso esplrlto" de é e ma I a e. neza, sen o presl en e u

declarações no sentido noa dispositivos da Lei teremos um lIndo predlO de progresso
.

As obras foram orça-
snr. Ladislau Raczkiewicz,

de Economia, suj�ito�, para as nossas reparti. Isto está plenamente das em cento e tantos ���if��oa aod':nu����r um
po!tanto, a denuncia ao ções municipaes, graças, assegurado, graças ao tra· contos de reis. E ama· O novo presidente jà es-Tribunal de Segurança ao esforço dynamico do nhã como annunciamos teve no Brasil, como hos·Naoional. f' H

'
.

Todos os que se sen. pre elto ,er�ster. T?r - em outro lo�al, teremos pede do governo, em 1933,
tirem prejudicados pela na·se mais VIVO, assIm,· uma festa cUJo resultado

era então presidente do
-

th
.

'1· ...I Senado polonez e foi alvo
nova ordem de coisa@ o nosso en USlasmo, reverterá em auxl 10 uOS de varias expressivas ho'estabelecida com a cria- crente do futuro desta predios óra quasi con- menagens.ção das recente� leis da terra em face de qual. cluidos O ex· presidente Moscikidefesa á economIa popu·

'

d
.

..,. .

lar deverão _ tanto con quer prova e vontade De certo Jalagua em eXllou·se na Rumama.

8umidores c')mo commer- vencedora, desdobrando peso comparecerá dando
ciantesllu prc.duetores - no panorama da vida uma prova mais do de- Recon.trac�o da
proeu�ar 08 dirigentes da municipal_ as realidades cidído apoio que s.em- Polonia
com�ls8ão de tsbellamen que foram sonhos de pre dispensou aos que Rio. - O correspon.
to, aflm de f�zerem suas I t d d _

.

t _
dente da agencia allemã B t Pqueixas e l'éclamações. l<?n em quan o se es smceramen e se consa
D N B i d

ucares .
- essoa.

cria do d .

t
-

d '" commun ca e chegadas das regiões oeO novo organismo acha·. que pu essem�s gram a cons rucçao o Londres que os allemies cupadas pelas tropas so:se fu�ccjonando na Se- Vir a ser na communhao seu futuro. estão empenhados, nos vieticas contam o seguin-cr�t.8�la da Faz�da, no do Estado- Apparelhada territorias ocupados na te. Nas aldeias commll-edIflclO do Palamo doGo· a justiça, foi tambem apo Homenagem do Polanis, na reconstru- satios sovieticos reurai-
verno. parelhada a inc;trucção. (- CIúIe aos medicos Ç�() de 150 pontes e 200 ram nas praças publicas

Tivemos um grupo esco- da�azVermelha kIlometros de. estrada homens e jovens, exigin·
A xi I • •

de ferro uestrUldas pe" do de cada:Im seu no-
pro ma ency.. ar, pequeno embora pa- BraSileira los proprios poloneses. me, sobrenome, idade"

clica de Pio XII ra. a população infantil Rio,-O Chile acaba de profissão. Depois, os fun-
da cidade e arredores. prestar ao Brasil ruais Berlim..Varsovia oionarios mos::wvitas pe-

.
uma significativa honena- BerlI·m A· l·mOfLlnsa diram que mOiStrassem

Agora novas reahda- P�. Alb�rtb .Jakobs gemo O embal'x8(lor Ma.
.
-

.
'D

Tr" 'd D h' desta capital annuncia as mãos para verificar
des já se mostram. A vtgano e; rarflC ta dano Fontecilla Valas, ter sido reaberto o tl'a- se se tratava efetiva-
construcçãa do novo balho apreciavel do vi· entr�gou a um grupo de fego ferroviario regular mente de trabalhadores
C llegio S- L' d .

d Alb t J
médICOS da Cruz Vermel- entre Berlim e Vafsovia. ou intelect�ais. Todos' a-o a<? UIZ. �. a gano pa re er o a- ha Brasileira, medalhas queles cujas mãos elamCasa ParochIal, edl.flcl�S cobs.

.

de ouro, em retribuição V· t
·

b· visivelmente lim,as, fo-modernos que flcarao EstIvemos esta sema· a08 serviços prestados IC orla ri'"
ram separados dos ou

iIlustrando esta phase de na em visita aos predios por essa instituição áque. lhante dos tros e submetidos o ri.
trabalho ordeiro e pro- Ie pais por ocasião do

II d goroso interrogatorio,
dudivo. Grato se torna A França extin..

ultImo terremotô qu� en· a ia os sobre 8ua8 coüvic9ões
. .t' lutou a Dação do PRClriCO. �aris. - O cO!l?muni. politicas e disposições

taSSI�, reglst rdar dOS SU�- gue O comm� Altas autôridades civis cado francez de quinta- quanto aos soviets. AI-
os e von a e ynaml- nismo e militares estiveram pre. feira fz.Ssigoala uma bri guns homens. cujas res-
ca 9f�e o trabalho cor-

Paris. _ A Justiça Mi. �en�es ao at�, .qu� te�e Ihante victoria das tro- PQstss não satisfllzeram,
pon Ica e nobilita. litar franceza tomou a car og.ar na em luxa a o pas francezas no sector foram expurgados da re·

Entre nós, como fóra go a repressão ao commu-
ChIle. de Luxemburgo, onde lo- glão, sUDondo se que te-

do municipio, onde em nismo, sendo constituido ram derrotadas as forças nham sido enviados pa-

realidades se tornam as o Tribunal Militar pn:sidi' A volta do allemãs. Essa victoria ra o inte fior da Russia.

vontades bôas e cons"
do pelo coronel Loriot. ''Cayabá'' das forças alliadatl traz

enormes
.

vantagens ás
tructivélS, estão para el- A fabricação do Rio. - Procedente da mesmas, colocando. as
las abertas. as columnas papel de impren ..

Europa, viaja de volta ao em posições magnificas.
do nosso Jornal empe. •

Rio o paquete cCuyabá», Foram occupadas aB fio Rio. - Realizou. se
lIhado hoje como hon. sa no pau do L10yd Brasileiro. ;;Essa restas. de Borg.

. hontem em Berlim a an·

t t· I unidade chegou quinta,fei Paris. - Segunrlo lIi:", nuncI·ada aessl'!o doem em es Imu ar com o RIO. - A proposito .lo ,. . r i I
'" a.

ra a ReCIfe em sua vIagem ?rmam 08 c rc� 08 mI· Reichstag, tendo o chan-seu apoio qualquer es· receio de que o papel de regular. O commandante e 1I� res desta capItal, em cellar Hitler discursa.doforço etrI prol da colle� imprensa venha a faltar, tripulação, logo que al- vI�tude do avanço de 31 durante duas horas rala
dividade. em 'lI'consequencia da diffi cançaram aguas brasileiras mIlha�, effeet,!ado pelo tando 06 acontecimentos

E h
culdade de transporte pro telegraphalam ao almirante e.xer.Clto frances em ter. na Polnnl·a e �azendossa campan a nossa, vocado pelo· conflicto eu t II I'! f t

U L

r
.

d·· Graça Aranha, manifestan r! orl_? a emaO, as or �. considera()ões em tornoa las, epOls que assumi' rop9U, iRformam os meios do o seu contentamento flcaçoes da linha Magl· da aUHude do governomos a direcção do cCar- ligados á Federnção dos por terem atravessado a not ss acha� agora, em allemão que levou &reio do Povo", norteia- Fabricantes de Papel que 'ialvo a zona mais perigo" muttos P?n.os� fó!a do França e Inglaterra, pa
se conforme a propria o problema está resolvido sa da costa européa. O di alcance d.\ artilharia a1-

ra auxiliar a Pol·' dA Italia desmente com as medidas tomadas t d LI d leml'! onHi, e·
visão das cousas e dós em eollaboração com o Ins'

rec or o oy, em res" 00.· 'd
clarar guerra a Allema,

h d posta, enderereçou um te commu_nlca O nha. O cfuehrer' fl·nali.
Romo• - O� cI·rculos omens, que emoram tituto de Tecnologia e em lê d f l··t -

II<lO �

d
. gramma e e leI açots ao a emao zou o seu dIscurso, fa-oficiais desmentem a no- n�. a muação do nosso virtude das quae" os fa- commando e brava triplI .

Berlim. _ O commu· zendo uma proposta dotl"cia pu1:-ll'cada em J·ornal's cIvIsmo. bricantes nacionaes de pa' laça-o do cCuyabá» I 1iii J • nicado allemão de qu n- paz a08 alliados, convo-estrangeiros e segundo A Casa r"arochl'al e o pel estão aptos a prQver o .

f hr
d b "1' d II ta·feira In orma que ou· caRdo-se uma conferen-

a qual a ItaUa seria a novo Collegio São Luiz
merca o nasl el�o aque e Muito efficiente ve durante o dia grande cia das potencias Ru!.portadora de propostas -

d··
- producto, tanto .em quan- R· d d ilh I

de paz, sugerI·ndo a reu.
sao pre lOS ora em cons- tid",de como em ql,!lIlidade- lO. - Telegrapham activida e a art ar a sla,. França, UaUa, !ngla.
t

_

ff· d de Paris: Os correspoo" na frente de Luxembur· terra e Allemanha. Ne".nião de uma .Jonferencl'a ruçao que a Irmam e d
lO

f. 1·.--------__ entes de jornaes ame go. O mesmo communi· 8a conferencia deveriamde que participariam li orma mequivoca o zêlo ricanos communicam de cado dá conta da aeil. assim, serem dicidida�Inglatera, França, Ale· e o trabalho hem orien- DR. J. l ROCHI LOURES Varsovla que a defesa vidade da artilharia 8nti- pacificamente, todas a.manha, Halfa e Russla. t d d
" MEDICO ESPECIALISTA t' 1 ,.. é d t I da i

Osmesmos circulasaares.
a dOS AOlb nossoJ vlgbart� I

an l-a.erefl po onesa 01 a rea, uran e os tr nta t'Yergenc a8 ainda exil-
centam que, nas atuais pa re erto

.

aco s, a Olhos, Ouvidos, muito efficiente. Foram primeiro. dia. de euer· tententes entre 08 rete-

circunstancias, a ItaUa testa das neceSSidades de
.

Nariz e Garganta. derrubados, duraBte . a ra Da trente oecidental ridos patze., meamo to.

não tomará nenhuma ini, sua parochia. l Rua Principe. Fone 334. lucta agora finda, só em e acerelcenta que IOFa. dai ai questões eutopea.
JOINVI' LE VarsGvia 106 fl'l!ÕC:i aUe-I de.rrubado! 7i apPBn· e lê tratar do de.arma•ciativa nesse sentido. Com a venda do an. .

L 1'1 Ih ........Ul,,�8. ('8. ..n",.
.
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A produc§ão na farinha de
mandiocaRealinaoe oa vina jaraguaense aquelles que exploram es

sa indústria a se enqua
drar dentro das mais ri
gorosas medidas de hy·
giene. O Serviço de Pisca
lisação s6 dará permíssãe
para funceionar depois que
seus fiscaes tenham veri
ficado que o moinho estä
installado em pizo ladri
lhado. com agua cerreute
para que possa o mesmo
ser lavado diaríamente, heM
como afastado de logares
onde haja criaeãe de por
cos, gallinhas, etc. Os i.
fractores incorrerão ém
multa e suspensão de suas
actividades.

O director do Serviço de
Físcalisação do Commer
cio de Farinhas baixou
instrucções pelas quaes to
dos os pequenos e gran
des moinhos, tanto nas ca

pitaes : como no interior,
só poderão Iunecionar de
pois de devidamente regis
tados naquelle Serviço e de
satisfeitas as condiçêes e"

xígídas pelo regulamento
em vigor, para a fabrica
ção da mandioca de mesa,
como da farinha de raspa
para a mistura do pão
mixte. Visa o Ministerio
da Agricultura· com essa

providencia obrigar todos

Lactam ainda

Rio. - TelegraphaJB.
de Paris: Não obstante
as aUirmaçõe8 allemAl
de que tinham sido ter
minadas as luctas na

Polonia, o communicad.
do alto commando &118'
mão oonfirm& em eert.
gráu o Incremento da.
guerrilhas na Polonfa ce.
traI, confessando que o

exercito allemão tinha
que travar luetas enoar·

ntçadtls com grupos das
tropas polonezas disper
sos ao longo da linha de
demarcação germano·sQ
vietica.

*
*
* Ouvimos esta se·

mana aqui. e OUVIram

todos que na occasião
estavam com· seus appa
relhos synthonisados na

frequencia da Radio Dif·
fuscra de JoinvilIe, as

palavr�s de A u g u s t o
Mon te n e g r o, o seu

«speacker», sobre as acti·
vidades que resumem es

ta primeira phaze da sym
pathica estação. Augusto
Montenegro realizou, com
seus companheiros Bro·
sig e Pieper, um traba·
lho de muita importan·
cia para o progresso de
Joinville.

Procurar diminuir ou

collocar sobre esse tra
balho a «penninha do
chapéo da tyroleza», 'só Roma. - Anuncia-se

para. atrapalhar, e' fazer que aproxima enciclic6
de Pio XII serà lida no

obra de flagrante contra� proximo dia 29, dia do
dição ao esforço vence - Cristo Rei, Asseguram os

dor desses tres moços. circulos chegados ao Va

Aliás, elles devem saber ticano que, nesse docu·
meDto, o chefe da Igreja

que os profissionaes do Catolica fa.rá novos ape-
despeito são como plan- los á paz.
tas damninhas que me- -.---

dram em tocta parte, lá Abolido f O ensino
como aqui, e especial· religioso
mente ('nde haja sido
lançada a bôa semente.
O que não encontra

duvida é que esse tra
balho deve ser apoiado
por todos os de bôa von

tade, porque alcançando
de tornar mais conheci·
da Joinville lá fóra, con·

tribue tambem para o

progresso de Santa Ca
tharina. Ainda mais em

sabendo· sç que tal es

forço de vontade está
sendo realizado por tres
moços que, alêm de mui
to enthusiasmo, contam
mais com os seus pro-

• prios recursos.

Pelas palavras de Au
gusto Montenegro fica
l'I10S sabendo que a Dif
fusora está já com a sua

situação plenamente re"

solvida. Tudo foi tratado
e conseguido a tempo.

Que continuem, assim,
no seu louvavel trabalho
Montenegro, Brosig e

Pieper. Hão de vencer

despeitos t contra-tempo�
e até - porque não?
- a tal «penninha do
chapéo da tyrolem;t.

lovietiza.. a
Polonia

Rio. - o correspondente
dto Agencia Havascomuni
C& da Russia qUA na ci
dade polonesa Wolko·
Wysk, ocupada recente
mente �'elo exercito ver·
melbo foI abolido o en
sino reHgios o. Os novos

governantes da Polonia
oriental tratam com en·

tusiasmo da extirpação
de todas as religiões en·
tre as populações por
eles protegidas. E' preci.
so frisar que· os bolohe
vistas tratam de aniqui
lar por igual todas 8S re

ligiões, sejam romano-ca
toUca, grego·catüHca, oro
todoxa ou hebraica.

o disc=urso de
Hitler

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CALCEHINA
Especifico da dentição
O melhor tonico infantil
Vossa cara é vossa sorte, di

zem os americanos, tal a impor
tancia que elles dão ao aspecto
exterior dos individuos.
A CALCEHINA resolve o PIO

blema da boa apparencia, pois,
BS creanças que tomam Calcehina
têm optímos dentes, são fortes,
alegres e resistentes.
Os seus intestinos funccinam

como uma machína de precisão
e não ha íníecção que lhe resista.

A CALCEHINA vale o seu

pese em ouro.

Em todas as boas, pharmacias

syphiliticas

-:--

PatacaJfofol
de MARTINS JARUOA
Rua Barão do Rio Branco N. 62

Tadas os quartos e appartamentos com

corrente, quente e fria.
Elevador/frigorilico • Cosinha de Ia. ordem.

Salas de amostras para os snrs. viajantes.
Automovel na : Estação

CURITVBA PARANÁ - BRASIL

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES

Material electrico em geral
Para r á i o I platinados, prateados

e oickelados

Pomada Minancora

SE�,P:;:E o MESMO; " " "

SEMPRE O MElHOR!... HEMOaaROmES suacura _!em
EliXIR DE NOGJ;::í.'''::' t operaçao Nos mezes de Dezembro e Janeiro as

coGramndeDßPuoratépYOdt"i'"m"n9Uo"s� I
D O e D ç a I ano..retaes, varizes e Facuid:d�es�;urCO:é�:�u!l:S':"raná" erisipela sua cura·

(Escola Remington)Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA fiscalizada pelo Governo federal

resultados
...------I----------..

ICURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Auxi·

I liar de comércio. Internato e Externato.
O sr. capitão Luiz josé de Si·

I
CUR ITIBA P

,

queira, abastado negociante diz: P h
.

Ce n t ra I
' - arana

-Estação do Cerrito - Sr. phar- a rmac I a
maceutico Eduardo C. Sequeira

B- Pelotas. Proprietario I CARLOS HAFERMANN CARLOS MEY Rua rustlein
A bem da humanidade soífre- Avenida Getulio Varglts. Telephone, 15dora, a quem busco prestar um D

.

aes e extrangel'ras Iserviço, tenho o grato prazer de rogas naclon OENEROS ALIMENTICIOS DE Ia.QUALlDADE
eommuníear-vos, para que publí- Perfumes dos mais afamados
queis que fiz uso com optimos fABRICA DE BANHA e SALCHICHARIAresultados do PEITORAL DE Attende ao serviço nocturno Capital autorísado 2.000:000$000ta����Od�������S;;th�a:r� 1-------------------- TEe I DOS Chitas, Algodões, Morins, Capital realisad� e reservas 1.870:392$020
d f

.

d Al dã I
-

d C t
Total dos deposítos ca. 18.000:000$000e que UI cura o.

__ go ao a veja o, re one,Aconselhado a diversas pessoas
BC' S Ch Sb- h F t da -

b
.

o uso do mesmo remedio mira- Voile, rins, asermras, edas, apéos, om rm as: I
az O s as operaçoes ancarla

culoso, não so para combate a

Art••os de Cosl-oha, Lou"�s' no Paizbronchite como a influenza, tenho
..., �tido prazer de apreciar os bril- como descontos e caução de títulos de exporhan+es resultados obtidos. O rne- Ferragens, Arame farpado para cerca tação e outras operações de credito, passesdico dr. José Domingos Boeira,

WAND ERER para as prínctpaes praças 110 palz, medíantefr��a��a ���to�:e:f�����i�:� �i: - Cimento da afamada marca "Mauá" taxas modicas.

PEV�ê:R�LDltR�mêßepçEL�� abona em conlas COfr�ntes os segUintes juros:TENSE, remedio efficaz e muito f BOTEI, BECKER •
A dispssição, sem aviso, com retiradas li-procurado tem sido em minha

I
RUA CEL. EMIUO JOURDAN -:- JARAGUA DO SUL

II
vres para quaesquer importancjas 2 %casa de nego4'io onde sempre

co�tumo tel·o. porque seu uso A melho r Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-a·vis á Com avis') previa (retiradas com avisostem sido enfalivel. Assim, pois, Estação fi!rrea. Dispõe de optimas accomodações e offerece conforme 8. importancia t� retirar) 4 %

��f::�t�!ar���ifa����b����P��� B i C i C leta o maximo conforto HOS srs· hospedes. B:mhos quentes e frios. Dep'Jsitos Populares Limita1':,s (até 10 con-
o uso do PEITORAL DE AN· HYGIENE - CONFORTO - PReSTEZA tos) depositoH iniciaes ti partir de 20,

I'OICO PELOTENSE, de justa Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis I subsequente a partir de 5$000 4 1/2 %
nomeada e bem merecida con·

Proprietario: Carlos Albus.
;

Prazo fixo de 3 mezes e depoiS 2 mezesfial!.ça, Suhscf.evo-me De. v. s.att. de aviso para retirs.dns 5 %e obr.-Luiz Joséde Siqueira.
Prazo fixo 1 anno e depois .2 mezes deConfirmo este attestado.

Dr. E. L Ferreira de Araujo aviso. para retiradas 6 %
'Firma reconhecida) PADARIA "COROA"Lice ça N. 511 de 26 de

Ca I H ep�ke S AMalço de 1906. r os O., ••
de Robert-o Horst _ Jaraguá _ Rua D. Pedro II

Deposito: Laboralorio rei-
I i: Fornece os melhores pies e doceslaral de Angico Pelotense Filial: Joinvil e

II de todas as qualidadesPelotas
do �� Grande

.

I ENTREGA A DOMICILIO
VIU'lDE-if E� TODAPARTE. b=��=��;;;;;;;���������;;;;;;;;11 It.:;;;.;�����;ocz:z:����;;;;;;;���;;;;;;;;;;;���" II,;;���;;;;:;����;;;;;;::�=-----��==tl

E' a romada ideal!

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IQUAL!! !

A Farmácia Cruz,
de Avaré,(S. Paulo),
curou com a cMl
NANCORA,. úlce-
ras que nem o 914 devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com

conseguiu curar. escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-seDa. Carolina Palhares, de loinville, curou com de inventarios, defezas de contravenções fiscaes, elabora centra- IUMA SÓ LATINHA, uma fÉRIDA DE 9 ANOS! tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de CLINICA CIRUROICATêm havido centenas de curas semelhantes!! ! capital e industria, por quotas, de sociedades anonimas, eoman-

do;dita por ações, de sociedades cooperativas, de penhor agrícola,Adotada em muitos hospitaes, casas de saude penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquer O R. R E N A T O C A M A R A
e clinicas particulares. natureza, assim como requerimentos.

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSEA HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas.
com seus

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POM .

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra.sempre DA MINANCORA- nunca existiu a não ser em D W Id
•

1'1 b tica na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus denovos figurinos � La suas latmhas originais com Q emblema simbólico r. a emlro azurec eD Barmbeck (Hamburg). � Medico dos Hospitaes de CuritibaScuela Modema» e acima. Recusem írnitaçõe s! Exijam a verdadeira M ED I C O OPERAÇÕES, DOENÇAS DE:SENHORAS,«Halo-Americano» r. MINANCORA em sua latinha original! Cl" O rpARTOSimca eral - Molestias de Senhoras - Partos. �
O seu ultra-moderno REPAREM BEM AO COMPRAR! Tratamento pelas Ondas Curtas - Laberaterio de Analises.
systhema de corte E' um produto dos Laboratórios «MINANCORAlI Consultoria e Residencia : Consultes pela manhã no Hospital,' á tarde das I
poderá vestil·o CaIE de JOINVILLE.

«Hotel Wensersky» _ Rua Abdon Baptista 2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio Vargas,

esqui'lelegancia ebom gos- (ENTRADA INDEPENDENTE)
na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

d Fala alemão.to, dispon O tarn- . x.!!!!!!!!!!..!!!!!'!�.!!!!!!!!!!.�� ��.!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!.��x _:_
bem de variado sor- 1111 C B 1 ,J. td III Atende chamados a qualquer hora do dia ou ela neíte.

_- •timento de caserni-
li'll asa E. IOSlel� 111---------- C· seusmales e poupe o seu bom

[,".�c�.n�r:. it:.1m- �lçadOS, ArtigoS de Couro, BICYCLETAS" Pharmaciadin"Nõ';ä'Secção de artigos " Art••os electricos,para homens. -a de ROBERTO M. HORST

SRomteu ,Mil'O�!��:::'i:��I:::S --III Du"rkopp
a que diS��ig�: ��iO� �o:t��e�to v �an r::lao � �f��rece seus

a s os

III
Pneus ",Brasil- e -Contínentat- - Officina

I'Avenida IbdoR Baptisla Mechanica - Concertos de ßicycletas, etc. II I ...- 11=.& , ,
---- ��!!�!!H!e����� ---x DR.LUIZDE SOUZA

NSD-Wuhrsport Escriplorio �!:=:�UIiO Vargas
Residencia - HOTEL BECKER

,..I -=r

.

NSD-Opul
Macbinas de Escrever

Machinas de costura

x�����������������x

ELIXiR DE NOGUEiRAl O

BI'
·

W It H t I �
� ::::::0d�'�,::m,:::;:,:�o � e 0loarIa a er Hr e �Em"".do<offi<"to"" R Grande lortimeato de reJogioe, o Lothar Son nen hoh I. �"I Feridas � e ardgos de ourivesaria, beB.. �

1

Eczemas OUlceras presentes para senhores �==================================-=

1�{�L:o I COICf�:.D!b���� S��:��:��ld. �,Ginásio (f�!�� �d�'��nn��,�anaense
xc:xac::::xcx���tc::%��c:::::oouc:::::c:xtc::%IC»O:c::I(IJ:::::u:::� X Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari

RUA COM. ARAUJO N. 176. • FóNE 1-1-9-2

Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á te. série do curso Fundamental.

João O. Mueller
Rua Dr. Abdon Baptista - Telephone 24

Engarrafador de aguardente
marca "TRAGO" e vinhos na..

cionaes .. D e pos i t a r i o do
Vinagre Especial

GAU DE SEa:OS E MOLHADOS

IExportador de Cereaes

Ii1l1JlIlIJlIJlIIlIJlBIJlII�DlI1l1Jli�I Farmada Estrêla IIIIJ KARAM a SOUZA •

IIIII ESPECIALIDADES EM: PRODUTOS IIII FARMACEUTICOS E PERfUMARIAS III
III MANIPULAÇÃO RIGOROSA IIII PREÇOS EXCEPCIONALMENTE BAIXOS liJII SERVIQQ NOTURNO III
iii Jaraguá Fone 43 - S. Catarina I;��IiJ�IIII11��IiJQ����III����

tANEMl,tNiúÂAST�I��m"'tEN
�;_·'�m��l��liiisil';.tlttt:

.

r--::=--

�1II�������1II01ll���1II���1II111
"BAReRESTAURANTE

(antigo Café Ideal)
de Angelo Benetta.

O mais p o p u I a r Bar e Restaurante de [araguâ.
"

Serviço complelo de almoço e jantar.
SORVETES, PICOLÉS etc. - BEBIDAS fINAS

NACIONAES E EXTRANGEIRAS -,

Serve-se saboroso c a f é com finos doces.
- Attende-se com maxima prestesa. -

1iJ1iJ1II1II����IiJIiJDIiJIIIIiJ�IIIIiJ�IIJIIJ�

)larcatto Irmmãos
Fabrica deChapéos de Palha
Premiada com Medalha de Ouro na Exposição Municipal de

Joinville em l��..:_!ar�upilha de 1935

.1Endereço telegraphico : c M A R C A T T O li

Rua Dr. Abdon Baptista .. J�guá

BancoAgrícola e ColD'"
Dlercíal de BIUIIlenau

Matriz: BLUMENAU

Filiaes.iemIJOINVILLE, JARAGUA'
e HAMONIA

Suuursal em JARAGUA'
EXPEDIENT::.: Das 9 1/2 ás 12 e

dF�8 131/2 ág 141/2 horas.
Sabbados: das 9 1/2 ás 11 1/2 horas.

Caixa Postal n. 65 End. tel�gr. eCaixa,.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Seguemse iUllumeras üssignaturas)

A horança uo Commoüdauor Domingrrs Faustino Corroa
Memorial que vae ser dirigido ao sr, dr. Presidente

._------""'l:
da Republica, dr. Ministro da Justiça, Interventor Cor" EOICIO OE HOJE
deiro de Faria e aos Snrs. Drs. Desembargadores

B PAGINASAd ar Barreto, João Soares,
ii

Homero Martins Baptista, 300 reis Anno XXI ) Jaraguá, 7 de Outubro de 1939
Loureiro Lima, Silveira de :....----------------010---------

Carvalho, Erasto Roxo de Feira de Notas sobre a Nogueira Brasileira
Araujo Corres, La Hire Guer- Amosfras de
ra, Anapio Jobim, Nésio de Santa Ca.ba-
Almeida. João Pereira Sam- ""I-naI:. Productos da Nogueirapaio, Alvaro Leal, Elizario A Comissão de Pro- Brasileira e suas
Nunes e João Pinto Mar- paganda da Feira de aplicações
tins, do Tribunal de Appe- Amostras de Santa Ca- Como principal produ,
lação de Porto Alegre., pe- tarina visitará dentro de to da Nogueira brastleí
los herdeiros do Commen- breves diss prósperos mu- ra, cita se o oleo extra

Comrnendador nicipios situados no sul hído de SUU8 amendoas,
Domingos Faustino Coma dador Domingos Faustino •

e que é conhecído no

C I h dei d
do Estado, que aguardam exterior pelo nome de

. , . .

orrea, pe os er eiras o
com justa ansiedade a Waod ou Nut on, sendomesmo, Ja habilitados e moradores nos logares Retor-] oportunidade de garantir idêntico ao produzido na

cida, Luiz Alves, Jaraguá, Encruzilhada, Tirnbó, Rio I uma representação no cer- China pelos frutos do
do Sul, Oaribaldi e outras localidades de nosso Estado

.. ta'!1e .dezembrino, que Jll�glle (Aleutites For-

seja. �Ig�a da �estacada Esse óleo é muíto em-
Exmo. Sr. DJ,'. Desembargador Presidente do Tribunal de Appellação do pos[�ao indústrial e co- pregado em mistura com

Estado do Rio Grande do Sul. mercial, que ocupam no óleo de linhaça, aumen-
Porto Alegre. cenario econômico barri- tando o poder steatívo

Dentro em breve, será levada a esse Egrégio Tribunal. para que dê seu ga verde. dêste ultimo
..veridictum, a acção de restituição de possa, .que a herança do Commendador Do A' I t Nas IndústrIas o óleo

mingas Faustlno Correa, instaurou centra a familia do Conselheiro Dr. Franciseo �Slm, o. empo gan e
da'nogueíra.é utilizado ns

Antunes Maciel, detentora de 17000 hectares de campo, situados em Tahyn, mu- desfile d� nquez�s, f�da· Iabrleação de sabões,
nicipio de Rio Glande. do a atrair a Fíorianópo- vernises espectsta, ím-

Dependendo da palavra dessa Alta Côrte judiciaria, a solução final desse tis toda população cata- permea�ilisaçllo de. eou
assumpto, na qualidade de herdeiros do fallecido Commendador citado, já habi rinense, a partir de 15 de ros, teeídos e papeis, cê.
litados, vimos ante Vossa Excellancia, independente da defesa que serä apresen- dezembro vindouro e cu-

ra :>ara assoalho e mui.
tada pelo sr. Inventaríante, por intermedio de seu advogado, pedir que seja pro- . . _ tOB outros fin8.
nunciada a nullidade da sentença desse Alto Tribunal, de 18g3, como imperio da Ja orgamzaçao vem sen- Tanto os frutos esmo a
Lei, então proferida, por essa mesma Egregia Côrte, sobre a partilha dos bens do "a�omp�nhada com vi- torta das amêndoas e as
do Commendador Domingos Faustino Correa, e que os réos apresentaram como va simpatia, tanto dentro casea� das nozes, podem
prova da seus direitos, sendo acceita pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito do Rio como fora dos limites do Rer utilizadas como com·
Grande, dando lhes; ganho de causa. territorio catarinense, será bustlve� vegetal. que! pa.Com effeito a c:entença proferida por esse Colendo Tribunal a 1. de A- I d I r ra fogoea, locomotIvas,
gosto de 1893, sob;e i��piração do membro relactor, snr. dr. Augusto Antonio f':.a ç� .?pe a. va losa c?n: etc.. .

Borges de Medeiros. é NULLA, absolutamente NULLA, e por isto, não tem ne- tnbUlçao de Importanbssl
nhum valer juridico, nem póde affectar direitos adquiridos, nem servir de funda· mo sector do Estado, que
mento para despojar m!lhares de brasileiros, do pouco ou muito, que IheB possa é, sem favor algum, are'caber na liquidação da herança em causa. gião sutin2 caraterizada

!'-. nullidade do Ac�ordã? d�sse �gregio Tribuf!31 de 1. Agosto de 1893.
pela fertilid�de de seu só.surge VlSlvel, como um aXIoma mdlstructnrel, nos propnos termos de sua redae· ..

dçãc: não &dmitte réplica, é cousa provada, é evidente, é artigo de fé, é uma Ver· lo e o d!namlsmo e sua
dade irrefutavel. populaçao.

Dizia a sentença de 93: cconsiderando que o Ãccordão de 1. de Agosto Tendo em vista estas
dá 1881 de fls. 861, val. 3. dos autos, ORDENOU A ANNULAÇÃO da partilha circunstancias 'será facili�de fls. 711 a 753, etc. Considerando qu'e quando se trato� de executar o .cita�o ma missão d"l" referidaaecordão, foram taes os embargos oppostos por alguns mteressados, cu,os 10

C
. -

tteresses iIIegitimos lhe feria, que somente dez annos depois, foi effectuada a nova .omlssao, tomo o em
. .

,artilha (a de 9 de Dezembro de 1891) iIIudindo·se ainda as preseripc;ões do Ac· Sido tambem em outros dispostos e orgamzados
cordão citado; considerando que está provado nestes autos a pessima gestão da municipios, onde a ela- de acordo com as recen
herança por parte do testament;:;iro inventariante sr. dr. Pio Angelo da Silva, co", rividência de seus diri. fes innovações técnicas
o propo�ito deliberado de illudir a exeeuçã� de ac_cordão citado; considerando

�ente
-

muito contribuiu _ sintese de toda a nossaque a vista do exposto, a annullar se a ultIma partilha (a de 9 de Dezembro de 'f ,.;' d I'ddA'1891) que se acha a pagina 1720 e seguintes, tornar-se·á interminavel este in. p�ra a orma�? e am- r�a I a e eeonomlca e

ventario, pois, que, começad� em 1874, ainda depende da decisão do Tribunal - bl�nte propiCIO a �eu VItal. - h!verá um parque
Dão pro�imento a appellação para, tomando conhecimento, de todo o processa- êXito. de dlVesoes,estandl) atual
do, approvar, como approvam, e julgar firme e valiosa a partilha constante a f1s, A Feira de Amostras mente a comissão Orga-1720 a 17�6, �tc.· ,

.. . . _ reunirá o utB ao agrada- nizadora empenhada noPrImeIramente, o diSPOSItivo da sentença está em completa contradlcçao t L' "t t t d d d' f r-com a verdade irrefutavel dos considerandos - em segundo lagar, a sentença ba. ve. a _seus VISI an es�n- es u o e Ive:sas O e.
se;::-se em uma questão alheia ao Iitigio, questão não discutida siquer, e surgindo contrarao de tudo. Alem tas de emprezánosdo RIO
a colla4ão, como uriunda de um medico, que manjara desfechar um tiro no ou· dos artisticos mostruários e de Säo Paulo.
vida de um doente que padece e pede remedio para alliviar �eus sQffrimeRtos ..

Em terceiro logar, a sentença de i, de Agosto de 1898, é uma revogaçio
violenta e illegal da sentença do mesmo Tribunal, em 1881, que teria então, aUe
toridade de cousa julgada, para os favorecidos por ella, e por isso. não somente
era indistructivel, sen50 que seu cumprimento era e é exigi.el sempre, por que
é um acto confirmado pelos proprios considerandos do Accordão de 1. de Agos·
to de 1893 e por que é um mandato impemtivo, dado sobre uma mesma ques
tão, com os mesmos factores activos e passivos, discutidos sobre os mesmos

pontos, que o proprio Tribunal, em 1893 declara que não se cumpriu.
Não sô não se cumpriu o accordão de 1881, sinão que tão pouco jamais

foi cumprido o accordão de 1893!
E finalmente, o accordão de 1893 foi baseado em factos completamente

alheios a discussão, ou sejl - cpara não fazer inLerminavel este juizo de inven�
tario» - contrariando o que dispunha a Ord. das Leis, em seu Liv. 3., Tit. 66,
§ 1 - que estabelecia que cO julgador não julgará mais do que foi pedido pe
lei autor. e que co julgador sempre dará sentença, segundo o que achar allega'
do e provado de uma e de outra parte. ainda que lhe a consciencia dite outra
cousa, e elle saiba a verdade ser em contrario do que no feito foi provado.»

Pois bem; foi dentro destas norm.lS juridicas restrictivas que o Tribunal
em 1893 d�via dar a sua sentença, sob pena de r€alisar um acto nullo, como o

que realisau, contra o qual a propria Ord. das Leis estabelecia em seil Liv. 3.
Tit. 66. § 6. que er) juiz depois de dar uma sentença e pu!JIical-a não teria mais
faculdade para revogai a e se a rêvogasse e desse outra contraria, esta segl1nda
seria NENHUMA.

Por outra parte, a mesma Ord. das Leis, Liv. 3. Tit. 75, estabelecia que
a sentença nulla nunca passa em cousa julgada e em todo o tempo lJôcie se op
por contra ella ; por que o que é nullo presume se que nunca se fez ou que
nunca existiu» e não pôde por isso produzir effeito valido (Alvará de 11 de ju
nho de 1763 e Alvará de 12 de julho de 1800). O que é nullo cquod est nullum,
nullum producit effectum:t.

O Codigo Oivil estabelece imperativamente que é nuHo o acto juridico
quando a Lei taxativamente. o declarar nullo ou lhe negar effeito.

E vimos que a Ord. das Leis, declarava nulla toda a sentença nas con
dicções da do accordão de 1. de Agosto de 1893. .

Estas nullidades estão previstas pelo § Unico do art. 145 do Codigo Ci
vil Brasileiro, quando diz - «Devem ser pronunciados pelo juiz quando conhe
cer do acto ou dos seus effeitos e as encontrar provadas, não lhe seAdo permít
tido suppril as, ainda a requerimento das partes. II

Não està prescdpta a acção pessoal contra essa nullidade, porque exis
tiam herdeiros em 1893, hoje habilitados, contra cujGS ancestrais recem começaria
a correr e�sa prescripçâo, como julio Correa, que falleceu em 1899, com preso
cripção transcorrida de seis (6) annos, e cujo filho Reinaldo Correa, nascido em
18\)7, completava maioridade em 1918, começ�ndo nessa data a corr9r contra elle
a prescripção, ou sejam, so vinte e quatro (24) annos que faltavam para correr
contra ,Julio Correa. De modo que para este herdeiro a acção pessoal prescreve
vinte e quatro annos depois de haver complEtado maioridade, ou seja, vinte e
quatro nnnos depois de 1918. E como este herde;ro, ha muitolii, o que se poderá
facilmente verificar, pelas certidões juntas aos autos do inventario.

No accordão de 1893 foram offendidos principias basicos de ordem juri
dica, principias qu!'> constituem a base da perfeita estabilidade da economia so·
cial; essa sentença, não póde pois existir, não existe mesmo; nem póde transfor·

aORREIO .,

.�:':-','. DO 0\10
?

Num.l.HI

(Conclusão) de florestas homogêneas. abelhas, em virtude do
A sua indicação para seu grande número de

fins tlorestaís se justifica. Ilôres, rícas de netar e

com as condições essen pelem, qua são ávidameu.
eíaís: räpído crescimento, te procuradas pelas abeí
pouca exigêneia com re- has, concorrendo· mltaa,
Ierêncla ao solo, cultura por sua vez, para melhor
pouca dispendiosa e gran- fecundação das Ilôres aa
des poesíbilldades econê- mentando a colheita.
mícas. A madeira é branea,
Assim para cêreas vt- homogênea, de cerne e.

vas, cortinas protetoras, albuneo 9uasi uniformes,
florestas protetoras nas .leve, tacíl de serrar, náe
nascentes, no combate a sendo resi8ten�e a humi
erosão, ete., a nogueira dade ou aos rlgore� do
brasileira deve ser apro tempo, a inaproveltável
veitada visto que a sua para cons�ruções civis,
rusticidade permite o seu e !fiuito utIlizada no. fa�
desenvolvimento emqual- bríco de caixas desttna
quer zona do nosso Ea- das a embalagens.
tado especialmente a do Assim vemos 8. multl-
litor�l. plicidade de aplíeaçõas
A nogueira brasileira que tem a noguerra bra

também é empregada ne stleíra e seus produtös,
formação de pasto para e cujs cultura sendo IR

crementada com um es-
.

quêma técnico bem de-

Estrella F. C . tínído, poderá resolver

., certos problemas lacaia
Retorcida como sejam: reííorests

Sabbado 7 de Outubro mento, combustiveis, ete .•.
ORÁDc BAILE e, acima de tudo, atuat

SOCIAL como um propulsor eco ...

n.mico.
abrilhantado por excel- Florianópolis, 14 de
lente musica. agosto de 1939.

A Directoria. Leuro fortes Busta-
mante, Agranomo.

EDITAI,
O DGutor Arno Pedr.

Hoeschl, Juiz de Direit.
da Comarca de Ja.raguá_
Estado de Santa Catari
na, Brasil, na forma da
lei etc:- -
faz Saber a08 que o

presente virem ou dele
tiverem notieisj que, no.
autos de sucessão provi
soria dos bens dos flusen.
tes Theodor e A.lfred
Mayer, & requerimento
de sua mäe Henriett•.
Hailer Mciyer, proferiu a.

sentença do teor tleguin
te:· Vistos etc. Conside·
randoque Teodor e AUrad.
Mayar se ausentaram de
seu domicilio ha mais d.

mar um direito heredictario em uma utopia vista que «Quod est nullum, nullum dois anos, sem que dele.
producit effecrumll.. haja noticia e sem terem

fica, assim, de pé a sentença dê 18tH, cUja validaz não pôde desappare· deixado representante ou
cer nem com o tempo, nem muito menos CO!11 resoluções adversas, porque o procurador a quem toquecontrario seria decretar a desordem em materia de direito heredictario e crear a administrar-lhe os benII,
desconfiança ás instituições do Estado, que como talJ não póde estar a mercê do Considerando que, seguncapricho de lucubrações mentaes ou de intenções mais ou menos eq;Jivocas. do eBtA provado, não tem

Si a sentença de 1881 não se cumpriu, deve cumprir·se hOje, porque na· 08 aueentes OJtroB paren.
da existe neste llssumpto, depois qU6 esta sentença fgi pmferida, sem que ella tes mais prúximos do que
primeiramente seja cumprida. a justificante, 'Sua mãe;Diz Itabaiana de Oliveira, no numero 91S Ca) de seu livro cSuccessões», Hel por habilitada a jus
quando a partilha é nulla de pleno direito, os effeitos da decretação da nullidade tificante para 8 sucessão
começam ez tune, isto é, desdé o acto nullo.» Indubitavelmente e, assim. pois, o plovisoria, de que se tra
que é nullo, faz de conta que nunca existiu e por isso, aua nullidade é a nega- ta, sendo que a presente
ção do propria acto Juridico. Pensar o contrario seria desencadear uma tempes- sentença só produzir'
tade sobre os direitos herediclarios, pois, desse modo, qualquer poderia apoderar- efeito seis mezea devois
se de bens alheios, por meios que a moral, em que se deve alicerçar o Direito,· re- de publicada pela impreDlpudia como uma abjecção. . sa, na forma do Codigo.

Deante desse aoto juridico, é evidente a negligencia dos Promoto. Civil, artig. 471. Custai
res Publicos de então, no desempenho de SU!}S funcções, D31s. Bem levar pela justificante. Jaraguá,
em conta sua !lUa missão socIal, collocaram a herança do Commendador 19 de agosto de 1939.
Domingos FauBtine Correa, nas mãos de uma famma, que no tr&.nscurso de Ass) Arno Pedro Hoeschl
um prolongado arrendamento, de uma parte dos campos da referida heran- JUIZ de Direito•.. E, pa
ça, que só não pagou jamais OB arrendamentos devidos, OOlliO pretendeu ra que chegueao conheci.mais tarde apropriar se do alheio, com uma impudieia attentatoria a tran- menta dos interessados
quilldade social.' mandou expedir, com �

A falta de equidade na attençllo aos direitos privados, a injustiça prazo de seis mezes, o preem prejuízo aos debeis, aos fracos a aos igno!.'antes, produzem fundos ran· sente edital, que será a.
cores nestes, que se veem despojados de seus Iegitimos dIreitos, ranC9 res fixado no logar de estyloesses que muitas vezes vemos se transformaram em um verdadeiro cyclo- e publicado pela imprenne desolador, na hora amarga de sua explosão, para o triste lamento de sa, procedendo·se, depoisculpados a ionocentes. de findo aquele prazo, aoA lei que regula 08 actos exteriores do homem, nos induz a seguir. inventario e partilha dOI
mos o caminho da moral, que é II razão de viver, e si os povos e a8 ins- bens dos ausentes, comotituições creadas pelos homens para dar a cada um o que é seu, não man- si ele fosse falecido. D4-tem com mão firme o que a Lei prescreve, sua moral terà então desappa. do e passado nesta cidaderecido na voragem da desagregação social, como temos verificado em ou' de Jaraguá, 808 vinte etros povos, e prass 80S céos jamais aconteça em o nosso querido Brasil! dois dias do mez de a-Não; as sublimes in8tltui�ões do Estado, devem collocar suas acções gosto do ano de mil e no�bem alto, ao ponto de impedir que indivíduos desorbitados venham ferir vecentos trinta e nove:Eu,os direitos alheios, em seu interesse bastardo; devem indiear um rumo Ney Franco, ôBcrlvão ocerto a08 individuos, para orientar a sociedade e mantel-a invulneravel e subscrGvi. (Assinado) Arsolidaria com 8 razllo de exístencia da propria NACIONALIDAOE ! no Pedro H06sohl - juizOs iDnumeros herdeiros do CommendadQr Domingos Faustino Correa, de Direito, Está confor.consoios dos seus direiioB e deveres, aguardam confiantes o everedletum» me o original do que doudesse Egregio Trlbuna.l, na eerteza plena e absoluta de que e mesmo lhes fé.
fari jaraguà, 22 de agostoO e c v o

NEY FRANCO:.

--------�-----------A Nogueira Brasileira
80b o ponto ds vilta

Florestal: Moveis á venda

Uma das mais impor
tantes utUlzaç69s da no

gueirB brasileira é a do
seu emprêgo no reflores
tamento das áreas ries
matadas, ou na formaoll,o

Vende-se lima mobilia de i.·
buia ehapu«a, com seis peça.,
estylo moderno. - Ver e tratar

." .0 Hotel Becker, quarto ti,

�(
I
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Aos productotes e

commerciantes de trigo
em grão

Santa Catharine

Emil Burow TUDO IAßCHA
para a fronte

deOfficina de Cobreiro A humanidade avança, A maior Empreza de Ooloulsação da America do Sul
a passos cada vez mais com séde em LONDRINA, Estado do Palaná e es-

I

id I t d d criptorio de informações em São Pau 1 o, á lua
rap I os, pe a es ra a o

3 de Dezembro, n.48, 29. andar, Caixa postel n. 2.771Progresso. As modernas
invenções aceleraram a Capital 18.500:000$808
vida e anularam as dis- Possue no Norte do Paraná um verdadeiro,

tancias, pelo aumento paratze para lavradores e agríoultores. Vende

alucinante da velocidade. seus terrenos constituidos das afamadas terras

roxas, com e�cellente agua e maravilhoso clima,
Existem, contudo, no offerecendo aos compradores as maiores vanta

mundo, pessoas que se gens e facilidades no pagamento.
Estão já tomadas tO-I Cabral, que vae ser en- queixam desse vertigino- Nas terras roxas da Companhia Norto do Pa-

das as providencias para viada a Lisboa como u- so progresso e se con- raná não existem as famigeradas formigas saúvas

ã d
.

iI d d t ib
. -

d fessam saudosas dos e nem outra praga qualquer da lavoura.
a execuç o o sim e a I ma as con n urçoes o Quem adquirir eSS8S terras fará tortune cer-

Electrif icaçio da estatua de Pedro Alvares I Brasil aos festejos da in- «bons tempos- da vida ta e rapída,
Estrada de Ferro. dependencia portugueza, simples, tranquila e 'pa- Não é apenas na loteria que se tira graudes
Thereza..ehristina

11navIos aUemies A offerta vale por um triarcal. Mas, enquanto premios. Tambem em se adqutríndo os terrenos

R. O'
.

t d
nos portos bra.. symbolo, pois a figura esses saudosistas suspí- em apreço, sem escolha, se- habilitará o compra-

10. - rmrns ro a sileiros do almirante portuguez ram, passa por eles o
dor á um premio mathematíoamente seguro e pro-

Viação designou o en- T míssor.
h

.

C Rio. - Actualmente que abriu as portas da empo, no avião velocis- Peçam informações imediatas ao AgenteGeratgen erro da entral do
se encontram em diver- terra de Santa Cruz á simo do progresso. Autorizado para os Municípios de Ri� do Sul, BomBrasil, Moacyr Teixeira
sos portos brasileiros 22 civilizaçã.o ch!ist� mo�tra, � seria, porvent�ra, Retiro, [cínvllle e jaraguá, snr. JOAO FERRARI,

Esta Sociedade tem cu da Silva, para proceder navios mercantes alle- de maneira indiscutível, mais agradavel a vida, ou aOB sub-agentes nesses municipios e que são:
rado sempre de que a li- aos estudos de electrifi- I

.

t ' Luiz Largura - em Rio do Sul; Frederico Kirsch
quidação do trigo que a d E F D Th mães. que os aços mais pro se re ornassemos as con-

ner em Sant'Anna do Fígueledo, no munícípío de
freguesia nos remete em caçãoC a • , a. e- fundos nos unem a Por- dições de cem, de du- Bom Retire,', Ernesto Hertmann - em Joíuvllle.

reza hristina, tendo em t I E t d ?consignação seja aqui pro- uga . m quatro secu- zen os anos passa os. Em [araguá, não estando presente o Agente-
cedida dentro dos moldes vista o aproveitamento los de existencia oBra - Andariamos a pé até a Geral Autorizado para 08 quatro munícípíos acima
mais exatos no concernen- do refugo da lavagem sil conseguiu elevar-se a aldeia proxíma, em vez enumera�os, queiram os Interessados dírígtr-se ao

te ao peso da mercadoria do carvão em usina ther-
um lugar predominante de rodar até là a 100 I

sr. dr. Luíz de S01l:za (Hotel Becker), seu pr.ucurador.
f; ao seu teor especifico. mo-electrica a ser ins" _ '1· A Companhia Norte do Paraná custeie o trans
Vinhamos mesmo estu- tallada na região de Tu-

no concerto das naçoes. qui ?metros a hera: Ia porte dos que, adquirirem SUBS terras, de Ourínhos
dando, ha já tempo, um No momento em que I vranarnos o campo com até Rollandía, e dá passagens gratuitas ás respe
meio .que nos permitisse, barão, no Estado de S. Portugal festeja os seus a enxada, em lugar de ctívas Iamtlias, com SU8S bagagens, na viagem de
por ocasião da proxima sa- .Catharina. F'",!�?(JJtf gloriosos centenários, a' utilizar o arado; em vez primeira iD8t�1l8ção_ .

Ira, o recebimento do trigo (\1 n :�.1.,�. 'I!"I lembrança do governo do transatlantico da es
Passes lryres de Marques dos ReIs até Lovat,

nas proprias estações de O navío..mineiro f]" '11""-
b '1' d t d ri f d' sem compronnseo,

fmbarque, porém, infeliz. 'e ."
"' ............w .ras� �Iro eve. ter um ra a ....e �r�o �u o aero- O Agente Geral Autorisado, sr. João Ferrari,

mente, ainda não logramos
'amoclm '., <

PRISÃO DE V?N'l'RB SignIfIcado parti c u I a r- plano, vlajanamos em! acompanhará, DH prImeira quinzena de todos os

chegar a uma solução, vis· Rio. _ .. _. Ainda este mez,
.

INDHH:STÕ�;S mente grato aos corações barco á vela, em carro de I mezes, em data ff combinar. os interessados, para
t

. .
.

I t d' 28 MAO BlU.!'m L do não 9xlstlrem, ao longo posslve men e no Ia
ACIDEZ portuguezes, porque re- bois ou a cavalo. ondrina

.

e outras cidades situadas Das terras a

da linha, depositos da Es- será lançad0 ao mar mais Sal. IIYli'.al01 affirma a fraternal ami. O ·Progresso atingiu COmp8.!lhI6 Norte do Paraná.
,trada de Ferro com capa-

.. .

li
. b

' O endereço do Agente Oeral AutOrIzado pa-
cidl\de r. condições adequa'

um naVIe mmeIro, cons- ��1 zade. que_ un.e as du.as ta!11. em, como as outras ra os Ilustro municípios é o seguinte: joElo Fer-truido no Arsenal da Ma- -

t d t I t d d h
'1

das a tal fim. Teremos, r"mbem em vidro de 1 lé:rê," '" pa nas, I en lcas na m- a lVI c. es umanas, a rari, Hotel CeLtral, jliraguá.
portanto, qu� continuar a rinha desta capital. Tra- gua e na civilização. ciência de curar as doen·
dotando, por énquanto, 0 ta-se �do «Camocim», o SEGOSTADEBOALEITURI\. (Do «Diario P0pular» ças que nos afligem e
mesmo sistema praticado ultimo dé. serie total de Adquira semanalmente de S. Pauk) nos ameaçam a vida.até agora, porêm, aceita· seis, construidos em es· O C

· Seria loucura 'adotarm.O� e até preferimos que tI"
e rUZelrO "II

nossos fornecedores de a elros naclOnaes. . Chegou ao Rio o novo hoje a farmacopéi a dos
signem uma pessoa ou firo Com o «Camocim», PAOIr��AD�JA��6��ERA- (embaiK;:��h�a Alle- alquimistas da Idade Mê- Xaropema comercial que os re- ficará completa a flotilha REPORTAGENS - CINEMA dia? ou os processos
prlsentem para assistir á de navios mineiros da HUMORISMO Rio - Pelo "Augus- dos curandeiros que ben.

----.:..._.----------------

Pesagem quand d d MODAS· OPTIMA SECÇÃO �------------------o a es· nossa esquadra. fEMENINA t " h t ziam os doentes paracarga. 1
us , c egou a es a ca·

O
.

t 64 paginas de agradavel iei- pitaI, acompanhado u..Je tirar-lhes o diabo do cor-m eresse com que es· Torpedeado o tura, por 1$;00
ta Sociedade sempre pug O C

sua esposae um filho me- po.
nou pelo fomento da triti- navio britannico« ruzeiro)} nor, o novo embaixador A ciência médico·far-

cu�tu�a, mes;o. em épocas "element" A revista que acompanha o sr.Kurt Prufer, cnjo largo rnacê utica acompanhou o
an erlOres mtervenção Maceió. - A 70 mi- rythmo da vida moderna. tirocinio de bons serviços surto progressista.Certosdo Governo Federal, em I d

. . Assignaturas
que já adquiriamos a mai- h�s a costa brasiletr.a, Annual 75$ - Semestral 40$ prestados ao seu paiz, o medicamentos foram uti-
pr parte da prOdução do fOi torpedeado o navIO Rua do Livramento, 191 collocou á frente de im.. Iizados durante muito
1(-'- inglez «element», por __

RIO DE JANEIRO portante commissão na tempo, apesar da sua in- As

um navio allemão. Wilhelmstrasse. suficiência e de certos in-
A esta capital chega- A palavra sagrada convenientes que apre

rarn em escaIér tIdos de um sacerdote I A.VISO sentava o seu ernprêgo.
seus tripulantes. Deze- Exmo. Snr. Dr. - Sin Com a presente prohibo Mas que fazer, se nãoODoutor Arno Pedro Hoeschl, .

h d' t 'd d hJuiz de Direito da Comarca de seis omens a eqUlpa- ceramen e convenCi o o ri todas as pessoas, passa- avia outro? A quimica
Jaraguá, Estado de Santa Cllta- gern foram salvos pelo quanto serei util á humani- rem, sem a minha licença, farmacêutica, depois de
rina, Brasil, na forma da lei, etc. .

b '1' It t' dade, escrevo lhe estas li· no meu terreno, estragan· Ifaço saber aos que o presen-
navIo rasl elm ({, a In� nhas, expressão synthetica do plantações, caçando, ongos e espontaneos tra-

te edital de primeira praça, com ga� que os conduziu da admiração que me vae pescando, etc. balhos dos cientistas, noso prazo de dez (10) dias, virem
'

S- S�l dou dele conhecimento tiverem para ao a va ar. na alma, elogiando sem Não me responsabilisarei grandes laboratórios, aca-
que, findo este prazo, hão de

.

ideás reservadas, o seu pelo que possa accontecer bou por encontrar o »ou-
ser arrematados por qu�m mais Costureira poderoso especifico deno aos transgressores. t Ih

.

der e maior lance oferecer, no minado CONTRATOSSE. ro«, o me Of, o mais
dia 11 de Olltubro proximo vin- Acceita qualquer serviço do ra-

VI' em pessoas de ml'nhas
Estefano Noriler. eficiente, de ação rapida,

...--••-----------------
dou,o, as 9 hotas e meia, as mo em casas particulares e em

d f'
-

portas do Edificio do forum, os seu domicilio. - Informações relações o surprehendente e e Icacla completa e
bens pertencentes aos menorel na casa do sr. Martinho Soares. effeito de tão magnifico fRACOS E ANEMICOS! sem oferecer inconvenien-
Affonso e Elvira Reck a saber: preparado. � ...�

Tomem:
t d'

'

1. 81.372,50 metros quadrados P b-
-

� -VINHO CREOSOTADO e e especle alguma. E
de um terreno situado a estra- ro Iblçao' Não vacillo, em recom-

O caso da Atebrl'na no
d It

.

h f d f t mendar o CONTRATOSSE Do Ph. Ch. Joõo d. Silv. Silveir.
a apocusm o, azen o ren e Os abal'xo assl'gnados trata .....ento e cura do I'm-'na mesma estrada, extremando como especifico utilissimo, Emprescdo coa exilo IM': lU

por um lado com terras de Ous- prohibtm a toda e qualquer sempre qUE' alguem se sen. Tosses paludismo ou malária.
tavo Eggert e pelo outro com pessoa a caça E'm seus ter- t' EI b

.

terras de Vinno de Rouza, e nos renos situados na estrada
lr com tosse dr. qualquer Resfriados a veio su sbtuiI tudo

fVndos com terras de João Bai, Ribeirão Caéilda, Jaraguá-
natureza e �fftcções de gar Bronchiles O que antigamente se em·

Jock, contendo a area total de gantd, pois os resultados
121.00C metros quadrados. Alto. são certos, excellente e es.

EscrophuloH pregava com relativo suo
2. Metade de uma casa situa- Francisco' Luiz plendidos. Convelecenças cesso, porque sua eficacia

:� �� ::���a terreno, construi- Floriano Hotschka Padre Fco.Ozames,CM.O. VINHO CREOSOTADO é absoluta e imediata.
Leopoldo Toni ( ) é d d 'd Utudo avaliado pelo preço de Firma reconhecida. um gera or e SIIII e.

m tratamento de 5 dias
2:167$500 (dois contos cento e Ambrosio Burger.

dsessenta e sete mil e quinhentQs pro uz a cura, e a sua
reis) 1tl44enra-o A CASA COMMERCIAL

I administração duas vezes
cujos bens são levados em .t1.. �

primeira praça de hasta publica 6:000$000 Bernardo Orubba
por semana é uma segura

de venda e arrematação, pelo dofesa contra as infec·
valor total da avaliação, isto é, Vendo a minha casa e ções.pelo preço minimo de dois con· terreno com fundos aotos cento e sessenta e sete mil No 4.° Relatorio da
e q.uinhen�os reis (2:167$500). rio Itapocú, Grande quin- recebeu e olfe/ece a _oreços de LIQUIDAÇÃO CASSIm serao os referidos bens tal, arvores fructiferas de omissão de Malària da
arrematados por quem mais der todas as qualidades, etc. Cem �100� peças

Liga das Nações, publi·
� maior lance ofe.receI, no dia, OTTO HUEBNER. cado no principio destehora e local aCIma referidos,
podendo os mesmos serem �xa. ano, é novamente acen
JT1inados por quem interesse ti-

d SEDAS
.

t d
.

'd d dver l'; referida estrada !tapocusi- Revista doBrasil e
ua a a supenor! a e a

Ilho, na situação dos mesmos ..... Atebrina sôbre os méto
jmoveis. E para que chegue a UmaRevisla a serviço daCultura d d t t ..(t t'noticia a publico mandei passar

OS' e ra ameu o a e

este edital que será afixado no SCIENCIA agora em uso· Esta con-
Jugar do costume e publicado ARTE I

�

It d Ipela imprensa local. Dado e pas-
.c usao resu lOU e ongas

sado nesta cidade de Jaraguá, LITERATURA e rigorosas experiências
f,OS vinte oito dias do mez de Os nomes em maior evidencia comparativas.setembro do a i) de mil nove- no mundo intelectual do Paiz e

centas e trinta nove. Eu, Ney do Estrangeiro col1aboram para
Franco, escrivão, o subscrevi. REVISTA DO BRASIL(Assinado) Arno Peiro Hoeschl,
Juiz de Direito da ç:omarca. Es- Preço R5. 3$300
h con,forme o or gmal, do que Assignatura annu.d 36$000
Oll fe.

ti t 'd
Semestral 20$000

193��raguá, "28. e,?e emoro e

I Rua do Livramento n. 191

O escri-vão: NEY fRANCO. Rio de Janeiro.

Da União Mtrcantil-Bra
síleira, S/A., Moinho Join
ville, recebemos o seguiu
te :
<llmo. srs.
Da forma em que pro

cedemos todos os anos,
tornamos a dirigir nos 80S

amigos para que, - pre
v�l�cendo nos de sua pro
vsrbial boa-vontade e de
ferencia, - nos digam das
perspectivas que se apre
sentam. HO que tange a

proxima safra do trigo.
Destarte, esperamos que

vv. ss. se refiram á area

plantada, se é mais vasta
que a safra passada, qual
o estado actual das semen
teiras, bem como se ha
,�'erà probabilidades de uma
colheita mais prcmissora e
abundante.

Estado, íortalece-nos a se

gurança de que poderemos
con tar com a irres trita ore
fere ncia dos senhores pro
dutores e comerciantes, ca
nalizs ndo para o nosso

Moinho o maior coeficien- ,--------------------

te possível de trigo con

forme é de nosso desígnio.
Na expectativa de suas

atenciosas noticias, levamos
a 'YV. ss, as nossas

Cordiais saudações
União Merc. Brasileira S/A.

Silvio Bertolotto .•

JARAGUA' DO SUL

O Brasil e os centenarios
de Portugal

Editai
de ia. praça

Pharmacia de Plantão
Está de plantão amanhã a
Pharmacia Nova.

o anu/Jcio é a alma
.. do negocio.

Attenção
Companhia

Terras Norte do Paraná

c

Tosse ?
•

s. Antonio

So�iedade de Atiradores
Jaraguá

TUDO PELO BRASIL I
Dia 15 de Outubro: 'Tradicional festa em

disputa do titulo de rei.
PROGRAMMA

8,39 horas - Desfile
9,30 ,. - !nicio do tiro 60 passarinhe
12 ,. - Proclamação do rei e banquete
14 ,. _" Tir0 ao alvo

- Disputa de premiús
15 »- Domingueira
20 ,. - Baile social.
Durante todo o dia haverà disputa de pre.

mios no jogo de bolão, tiro ao alvo, etc.
Com excepção do baile, todos oS festêjos

säo publicos, sendo llemvindos todos que hon.
farem a Sociedade com sua presença.

Os festejos serão abrilhantados pela BANDA
MUSICAL ELITE, de Hansa.

FEBRES
(Sezões, Malóda, Impaludismos,

Mal�itas, Tremedeira)
Curam-se rapidamente com

"Capsulas Antisezônicas
Minancora"

Em todas as boas Farmácias
E' um produto dos Laboratórios MlNANCORA

IJoinvile - S. Catarina. .

----__11 _

Dr. Alcebiades Martias Fontes
ADVOGADO

Encarrega-se de todo e qua'quer serviço relativo a sua profissão
Atende ás pessoas do interior, que desejarem naturalisar-se rece
ber .subvençõ�s, comp�a e vend" de títulos da divida pública.
:RegIstro de tItulos e dIplomas, cobranças, serviços geraes, perante
o Supremo Tri.!Junal e a Camara de Reajustamento Economico.

CAIXA POSTAL, 3897

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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te não assinar o contrato no prazo de oito (8) dias,
contados da notificação que, por oficio ou carta, lhe
fôr feita.

Antes da abertura das propostas será julgada a

idoneidade dos propönentes,
-

A Prefeitura reserva-se o direito de regeitar to
das as propostas q ue forem apresentadas e anular a

concorrência.
Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá,

22 de setembro de 1939.

EDITAL de concorrencia publica para oSjDuzentos mil contos
serviços telefonicos da ddade de Jaralu� navios e matéria!

terrovierio

•

.

A· Prefeitura Municipal de [araguä, faz publico,
para conhecimento dos interessados, que, até ás 10
IIoras, do dia 1. de Novembro do corrente ano, serão
recebidas, no edifificio da sua séde, propostas para
a exploração do serviço telefonico na cidade, séde do
munlcipío.

As propostas deverão ser apresentadas em en

velepe fechado, sem emendas, entrelinhas ou razuras,
e atender ás seguintes condições minimas

1 - Tipo do aparelho automatico, levando em
conta as exigencias da transmissão a grande distancia';

2 - Fornecimento gratuito de aparelhos: - pa
ra a Prefeitura, quatro (4); para o Hospital de Carida
de, um (1); para o forum da Comarca, um (1);

Quaisquer outros aparelhos que a Prefeitura pe
ça para o seu serviço, serão fornecidos com o abati
mente de cincoenta por cento (50%) sobre o pre
Ç() das assinaturas para casas de residencias, do me
nor valer locativo;

3 - Tarifas para proprietarios ou moradores de
casas de residencía de valor locativo:

a - até 130$
b -- de 131$ a 300$
c - de 301$ em diante;

•

4 - Tarifas para comerciantes, proflsslonais e

outros, tomando se por base o imposto municipal de
industrias e profissões, conforme a seguinte classificação:

a - as que estejam sujeitas a esse ímpos-
to, até 150$

b - idem, idem de 151$ a 400$
c -- idem, idem 401$ até 1:000$
d - idem, idem de 1:000$ para cima;'

5 - Cabos subterraneos na rua central e. nas
ruas em que o número de fios exceda de cincoenta
(SO), COI respendente a vinte e cinco (25) aparelhos;

6 -- fornecimento de todo o material, inclusive
aparelhos, a quem pedir ligação, no prazo maximo de
um mês;

7 - Serviço ininterrupto - dia e noite;
8 - Qualidade do material a ser empregado;
9 - Conjugação do serviço urbano com o in-

ter municipal e inter-distrital:
10 - Preço de instalação dos aparelhos;
11 - Postes de ferro, pintado, de forma cilin

drica, nas ruas: Avenida Getulio Vargas e Epitacio
Pessôa, desde o entroncamento com a rua Abdon Ba
tista até encontrar a D. Pedro II.; ruas Padre Fran
ken, Emílio [ourdan, José Bonifacio e Abdon Batista
até em frente a igreja católica. Os demais postes po
derão ser de madeira de lei.

A Prefeitura ficará ainda com o direito de poder
mandar remover sern nehurna indenização doe sua par
te, qualquer poste, embora tenha sido colocado com

o seu consentimento, desde que assim exijam os in
teressas públicos;

12 - Garantia sõbre:

Rio. - O governo � pavilhão nacional. Os ou- nental, pois são cada vez
brasileiro vem de ulti- i tros deverão ser entre- maiores as difficuldades
mar duas importantes 0-' gues por todo o mez para a exportação dos

perações commer c i a e 8 de Outubro) inclusive os productos brasileiros. A
nos Estados Unidos, quê quatro de passageiros. escassez de transporte
attingern a cerca de du- Os navios que estão to- para os nossos produetos
zentos mil contos. A nri- dos em excellentes con- destinados ao extrangei
rneira, no valor de �eis dições de navegabilida- ro é tão grande que sã
milhões de dollars, com- de, continuarão a traíe- mente pelo porto de San

prehende dezesete loco- gar normalmente, mu- tos sahiram menos nes

motivas e mil carros de dando apenas a bandei- te mez em comparação
aço adquiridos pela Es- ra e a tripulação. Serão a Setembro do anno pas
trada de Ferro Central elles empregados princi- sado 130.000 saccas de
do Brasil e mais vinte palmenteno trafego trans- cafe embora as vendas
e duas mil e quinhentas oceanico, quer na linha tenham sido agora mais
toneladas de trilhos para da E�ropa, quer conti- avultadas.
a North Western. A ou

tra, de tres milhões e

quinhentos mil dollars,
corresponde a quatorze
navios para o Lloyd Bra- Cornmunicarn de Flo- conseguia descubrir os

sile�ro, sendo dez car- rianopolis: Após varios assassinos, os quaes são

guel�os e quatro de pas- dias de permanencia nes- os guarda-freios da Es

sag�tros. Ambas as ope- ta capital, o major Tro- trada de Ferro, Arlindo
raçoes foram efíectuadas gilio de Mello regressan- Celestino dos Santos e

para um prazo de seis do a Porto União e re· Aristoteles Freitas e o

annos e serão pagas à assumindo o cargo de ex-soldado da força Pu
base de 35 por cento Delegado Regional de blica, José Freitas.
pelo Banco do Brasil e Policia, iniciou uma sé-
o restante financiado pe- rie de deligenelas para Controlando o
lo Banco de Importação descobrir os responsa- da bae Exportação, organiss- veis pelo barbara assas- preço _

ção official norte-ameri- sinato de frei Polycarpo nba
cana. Os navios adqui- no interior da Matriz de Porto Alegre. - A
ridos para o Lloyd som- União da Vietoría, assim commissão geral de ta
mam o total de 108 mil como de diversos outros bellarnento e controle dos

, !?neladas e aIgun� �elles crimes praticados ultlma- preços recebeu uma re

Delegacia de Policia de Jaragua Ja se encontram vlaJa!1d,? mente. naque_lla zona. AM clamação do commercio
_

para os. pertos br�sllel-' pos CInco. dias.de traba- varejista, dizendo que não

Exploração de preços' de ras e logo q�e aqui ehe- !hosas d�l�genclas o ma- póde seguir a tabella na

dorí
'guem passarao a usar o jor Trogílio de Mello parte que se refere á ba-

merca orlaS nha, pela falta do artigo
e a alta dos preços. De
posse da reclamação, a

commisrão auscultou o

commercio productor da
banha, n'atando que os

frigorificos vendem aque
le produdo com mar

gem para que a tabella
seja observada,· conside
rando assim improce'
dente a reclamação.

Renato Sans,
Secretario Municipal.

Agradecimento
João Emmendoerfer e filhos e dernais pa

rentes vêm, por este meio, agradecer a todas
as pessoas que prestaram seus auxilias e os

confortaram no transe doloroso do passa
mento de sua inesquecível esposa, mãe, irmã,
cunhada e tia

Berta Rau Emrnendoeríer
(fallecida á 23 do corrente após longos soí
frimentos na idade de 44 annos e 8 mezes)
e ainda aos que enviaram flores e coroas"
aos que, piedosamente, acompanharam á ut
tima morada os restos mortaes da querida
extincta.

Outrosim, tornam extensivos êsses agra
decimentos ao - humanitário clinico dr. Rena
to Camara, ás irmãs do Hospital «São José»
e a sra. Rengel, pelo desvêlo e dedicação
com que trataram sua pranteada finada, du
rante a enfermidade que a victimou.

Jaraguâ, 23 de setembro de 1939.

De acordo com ° decidido pelo Snr.

presi-ldente da Republica e comunicado ao snr, Secre
a - sigilo das comunicações; tario da Segurança Publica pelo Procurador do
b - rapides das ligações; Tribunal de Segurança Nacional, deverão ser man·l
c - uniformidade e regularidade do fun- tidos os preços em vigor no dia primeiro de se- i

cianamento ; tembro em todo o territorio nacional até que se-·
d - isenção de indução eletro·magneticas . .

d
.

-

d b t· t
Apresentação de um projéto e orçamento das ins ] a orgamsa a a comlssao e a as eClmen o e

talações propostas; produção.
13 - Obrigatoriedada do concessionário de se. Para melhor acautelar o interesse do povo

I'� gurar contra riscos de ineêndio. todos os prédios on" contra os especuladorei?, devem todos exigir nota
de funcione o serviço telefônico, inclusive os depósi· de cGmpra, com o preço efetivamente'. pago,

-

o.u,!tos de materiaes, maquinários, aparelhos, etc. a pagar, e, no caso de ser este superlor- ao aCI"
1.4 - A Prefeitura Municipal terá o direito de t b I 'd h d I d cl

fiscalizar a construção de todas as obras, bem como
ma es a e eCI o, procurar o sen ar e ega o e

da aparelhagem necessária ao funcionamento do ser. policia, apresentando-lhe queixa, com a nota de
viço telefônico, podendo para tal fim designar quem compra, para que seja processado, devidamente,
bem lhe aprouver; o vendedor.

15- A Prefeitura Municipal é permitido o con· Se o vendedor não quizer assinar a nota de
trole das transações e escriturações da concessionária

compra, deverá o fado ser testemunhado porpara a devida estimativa das taxas, em tempo oportu·
no, de conformidade com o art. 147 da Constituição duas passoas idoneas.
Pederal; Jaraguá, 26 de Setembro de 1939.

16 - A Prefeitura fica reservad0 o direito de PAUI:.INO N.I\TAL BONIN
encampar ou rescindir a concessão, rio prazo e nas Delegado de Policia.
condições que forem ajustados con a conces§iomiria.
antes da lavratura do respectivo contrato;

17 - Multas de quinhentos mil reis a um con
to de (eis (500$ a 1:000$ e de trezentos mil reis a

quinhentos mil reis 300$ a 500$) pelo não cumprimen
total ou parcial de uma clausula do ::!ontrato, repec·
tivamente.

O pâgamento da multa não isenta do cumpri·
menta da clausula contratual.

A PREfEiTURA SE COMPROMETE AO SEGUINTE:

1 - Dar previlegio exclusivo para o serviço ur·

bano de comunicações telefonicas pelo prazo de trin
ta (30) anos;

2 - Conceder direito de usar as vias e logra'
douros publicos para colocação . de postes, linhas e

cabos necessarios �o desempenho dos serviços que
fázem objéto' deste contrato;

3 - Findo O' prazo do contrato a ser firmado e
não houver renovação dele, toda a rêde telefonica, ins'
talação e o mais que Ihé pertencer e seja objl:to do
respectivo contrato, passará á propriedade do munici
pio sem qualquer indenização;

4 - Pleitear junto aos poderes competentes a

concessão de isenção dos impostos municipais que
recaem sobre os ditos serviços;

5 - Desapropriar por utilidade ou necessidade
publica, por conta da concessionaria, os bens particu·
lares necessarios ao desempenho dos serviços;

6 - Transferir os direitos que lhe competem,
pela oferta de arrendamento dos serviços inter·mun·i
cipais que lhe fez a Cia. Telefonica Catarinense ;

As propostas serão submetidas ao parecer do
Dep�lrtamento de Administração Munidpal e escolhi·
das pelo Prefeito.

A aceitação de qualquer proposto só se tornarà
efetiva dez (lO) dias pelo menos, depois de publica·
das pela Imprensa a minuta do respectivo eontrato,
nos Jermos do art. 143, da 'lei n. 55, de 30 de de·
zembro de 1935.

A apresentação de proposta importará em re

núncia, por parte do apresentanté, de quaisquer di·
reitos que pretenda êle haver c<;)ntra a Prefeitura.

Para garantia da assinatura do contrato, os pro
ponentes deverão depositar a quantia de 5:000$000,
que re"erterá em fa,�r da Prefeitura se o proponen-

Aviamento de Receitas Medicas -- Es
pecialidades pharmaceuticas - P e r f U·
marias finas -- Artigos sanitarios de

borracha, etc.·

PHARMACIA DE ABSOLUTA CON
fIANÇA - A MAIOR DE BANANAL
E UMA DAS MAIORES DOJESTADO.
Pela probidade profissional de seu pro
prietario a Pharmacia L y r a tem mere-

cido a preferencia de todos.

Deposito de produetos pharmaceuticos
dos mais conceituados fabricantes nacioM

naes. e extrangeiros.
Distribuidor dos afamados fabricados do
Laboratorio MEDEIROS, de Blumenau.
Pílulas Medeiro�, contra malaria e se

zões - Pilulas C a f e r a n a e Pílulas
contra sezões, indicadas contra o impa-

ludismo agudo e chronico.

Vermion, contra os vermes intestinaes.

Fermento Medeiros, para toda e qual
quer pastelaria, bolos, doces, tortas. etc.

em

Presos os autores do barbaro
crime de- União da Victoria

/

Pharmacia de Plantão
Está de plantão amanhã a
Pharmacia No�a.

A neutralida
de em face da

II guerra
Em circular a todos

os chefes de serviço do
seu Ministerio, o mims

tro da Justiça transmit
Hu copia do aviso do
titular da pasta da Ouer
ra �elativamente �. neu
tralidade do BrasIl em

face da guerra e acon
selhou aos funccionarios
a rigorosa observancia
das recommendações nef�
Ie contidas, declarando.
que, cornquanto dirigi �

ESPECIALIDADES em linhas e fios de : lã, das aos officiaes do Exer-
seda, algodão, cru e mercerisado,

.
para qu�l. cito, devem ser lidas por

q�e� trabalh� manual ou a machma. ,varla- todos quantos se encon-
dlsslmo. sortImento em cores e qUalIdades

.•
tram a serviço do Esta-

Avenida Gefulio Vargas do, como a �elhor nor
(em frente a pra.ça es: 7 tfe Setemt ro ):,) -- Jaraguá I ma de procedimento no

momento adual.

Casa Sonis
Armarinhos e roupas p. crianças

(21--"-»»»»»)"'''__»)(0)''111

DOMINGO. 8deOutubro· D�MINGO I
ran e es Iva .

em beneficio da casa parochial e novo collegio.
--_...,,_

Leilão e tcmbola de lindos trabalhos manuaes, etc. etc_
t

Churrasco, A.llados, Café, Doces, Chops e Licores
pivertimentos para creanças Boa musica

Pelo comparecimento do bondoso publico jaraguaen5�,muito agradece
A eommissão organisadora�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Brasil âiada aio conhece a sua verdadeira Irandeza, porque o poYO .brasileiro, em geral,
informa, . com preddo e sinceridade necessarias, os inqueritos estatisticos. -- (DEP)
A' volta da Pri rnave ra

ESPORTES j lD" "Correio' SocialNotas fo r9DSBS Selecto F. ��ti���sS. C I Lo�la �as Em teu seio a pa�::aE::���éra: em segredo,
_O dr. Promotor Pabll- O Instituto S. C. irá a- U Os mil sonhos de gloria e as. arteras �o peccado :

co denunciou Andréas manhã. domingo dia 8, a
Só tu vales na vida a angustia do cuidado

ARothenberg, desta eída- Bananal medir forças com

C
5 De esperar cada dia «um bem que não vem cedo! ..

de, pelo crime do art. o distincto esquadrão do
158 da C. L. P., exercí- Selecto F. c., em inaugu- aSBIDlraScio do otãcío de ccuran· ração das novas camisas e

_ Esteve em Jaraguá e.

I b Anniversariosdeíro». A denuncia foi redes deste ultimo cu e.
Fez annos dia 3 do cor- dispensou nos uma 'Vis!tarecebida pelo dr. Juiz O embate promette ser

I rente, o snr. Salvador C. muito cordial, o sr. Francis-de Direito. sensacional dada
.

a pujan Vestirá V. S. Mira, dedicado funccionario co Grizard do Nascimento,ça de ambos os esqua-.
f

..

1 inspector em nosso Esta-Int
"

8 d S "omapurado da estação errovraria o. ..
- ierou se o summ . drões. O poderio O· e- .. do da conceituada organirio de culpa do proces- lecto F. C. é bem conhe-

to ' ca� Dia 3 festejou tam sação «Lider», departa-so crime promovido pe- cido .em nossa zona, e gOS. bem mais um natal a sym mento de eonstrucções,Ia justiça Publica contra quanto ao Instituto des
S P I

•

II. Ih pathíca senhorita Maria com séde em ão o.Carlos Fritz Vogel, sen conhecemos a sua paten '1. me or casa no ge-
do ouvídas sete testemu- cialidade, mas ao que pa- nero, Padronagens fi- Ferreira, dilecta filha do

f Ih nhas da. accuseção. Foi rece deve possuí la em e- nas e bellissirnas. nosso amigo sr. major [u- ViajantesFelizmente não a a· ximo a Porto' Bello, en-
designado o dta 12 pro- levado grau, pois tem der' Ho Ferreira, collector fede Com destino a capitalram as esperanças de calhando em seguida. xlmo, para novas ínquí- t d d' Apresenta o mais va- ral

do Estado, esteve esta SG.salvamento do lindo pa- Conseguido o seu sal- ríeões. E' advogado do
ro adO pObr tlvetrsas ve�tes dado sortirnento . :_ Completou dia 4 UTa

mana em [arnguâ, o sr. dr.Y qua ros as an e respei a-
anno mais de existencia oquete <Carl Hoepcke>, vamento, após ingentes réo o dr. Paulo de Me" veis. Proximo ao na.. Aristeu da Gouvea Schief-da Empreza de Navega esforços, foi o navio re- detros, de joínvílle. Concluimos, portanto, sr. Jo�é Stulzer, emprega ler, digno promotor pUBIi-

d que o J'ogo agradará ple- tal é ainda na do da firma H. Jordan &
co de Porto União, queção C. Hoepcke S. A. bocado pelo «Max», a F

.

'd ltim C'- 01 OUVI a a u a namente os torcedores que C a s a das Case.. .ia.
exerceu até bem poucoO referido vapor ba- mesma Empreza, e um testemuaha de accuse- irão a Bananal assistir ao miras onde V. S. identíco cargo nesta co-tera em uma pedra, na rebocador doLloydBrasi - ção, no processo ertme grande choque entre o Se . Visitas

ultima viagem Floriano- leiro até a «carreira» de em que é réo Hugo Volk lecto e os jovens estudan encontraasmai.. Em companhia do snr,

Polis-Rio de Janeiro, pro- Arataca, onde soffrerá os mann crime de furto. tes de joinville. Conforme ores vantagens. João Ferrari. esteve esta
fomos notificados, a em- semana em visita a nossa

,..=-=====----.....,,"" necessarios reparos, afim - ID1'Cl'U'U-S'" o summe- p
.

t '0' d cção o sr major An� <J

baixada estudantina deve- ropne an . re a ,.
.

RegistroCivil de continuar a servir ao rio de culpa do preces- râ partir de Jcinville. do- José Figuel"edo tonio Gomes Rosa, opero-
nosso commercio expor" so crime promovido pe- mingo pelo trem da ma- de Cordava so rcpre sentante do aía-
tador .

.

Ia Justiça Publica con�ra nhä e regressar pelo da macio Laboratorio Pharrna-
.

10 menor Gustavo Mam·
noite Rua 15 de Novembro, 416 ceutico Cathedral. da ca-

.

A velha e Importante hardt, por crime de fe ""

't I r tfmna Hcepcke .acha-se, fI"mentos leves, sendo I JOINVILLE pl a pau IS a.

O anuncio é a alma O snr. Gomes da Rosaassim, de parabens e com ouvidas todas as teste·
'8 � � � manteve comnosco longaeIla todo o Estado, pelo munbas de accusaQão. do negocio. I

««(C(t�"'iN1.illl e agradave.1 palestra, adian
exito alcançado com o E' defensor do réo, P?f tando que pretende fixar

I 1· d designação do M. M. JUlz,
I residmcia em nossa cidade.sa vamento do In o pa- o dr. Luiz de Souza. .

I A d d dl"stl'

C. Od'
. gra fcen o aú n"quete.

Ine
. eon

cto �a�alheiro a gentileza
EMBELESE O SEU LAR... da .vlslta Iqlue nfol� fez. ai

melamos le e IZ perrna·
nencia entre nós.�gfO��TATUETAS REXElias representam com mais detalhes, em

cores naturaes, os seus retratos de estima·
ção, torRando mIlito mais vistosa e sugges-
tiva qualquer photographia que V. S, deßejar ter em lugar dt: 1. Supplemento :tacional e outros.destaque. São um .u:torn(l distinto e elegante, indispensavel nas 2. Em contl'nu:!lça-o d"� gr"'ndes prOdtlCçO-esresidencias modernas, proprio para estar sobre o piano, toucador, � av;o

mesa ou escrevaninha, cons!ituind� tambem da AlIiança, veremos a melodiosa e delirante alta

REX
!.Im rico presente de Anmversano, Natal, d:Anno Novo OH Casamento, etc. ett:. etc. come la

••
-STUDIO

IRepresent.: Pedro Maximiliano Perfeito, JaraUlá
Hão es.lraUle ii sua com!da Azel'te SaladaUse somanie o conhecido

Caixa Postal I. 12

Redacção e oHicinas :

AYfIIDA.GElULlO VARGASPrinternp, baiser d'amour ! Sazão da cõr bemdita.
Arde a explosão da Luz e FI6ra sem recato,
Dos seios näs gotteja o orvalho feito extracto
Que o cadaver do tronco, em brotos, {ressuscita.
Hortas, campos, jardins revestem -se de facto:
- Em cada flôr aberta urn'alma nova habita
E EI volupia subtil que o tenro estame excita
E' vida pará o insecto e arorna para o olfacto,

A natureza é noiva, Ha luxo nos matizes ...
Andam por toda parte as seduções vermelhas
Dos desejos da carne á seiva das raizes!

Penso em teus seios nús, de luas em crescente,
Onde os meus labios, Flôr l andgrarn como abelhas,
Sugando as .itlusões da quadra mais ardente.

JOÃO CRESPO.

Salvo, etinsl., o
"Carl Hoepcke:

Artur Mueller, Escrivão e Ofi
cial do Regil.tro Civil do l. dis
trito da Comarca de Jaraguá,
Estado de �antaCatarina, Bra5i1.
Faz saber qut: com"areceram

em cartc>rio t:xibindo os docu
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se :

EDITAL N. 982
Adolfo Harmel e Linda

Kreutzfeldt.
Ele, solteir9, lavrador.

com 23 anos de idade, na

tural de }oinviile, domici
liado e residente neste dis'
trito no lugar Rio do Ser·
ro, filho legitimo de. Julio
Harmel, falecido, natural
deste Estadoj e de Alma
Liermann Harmd, lavrado·
ra, natural deste Estado,
domiciliada e residente a

estrada Schroeder, distrito
de Bananal.
Ela, solteira, domestica,

brasileira, com 22 anos de
idade, natural deste distri
to, domiciliada e residente
neste distrito no lugar Rio
aa Luz, filha legitima de
Guilherme Kreutzfeldt E de
Ana Lindemann Kreutzfeldt,
javradores, natur2es de Blu·
mmau, domiciliados e re
aidentes neste distrito no

IUiar Rio da Luz.
jaraguá, 3-10-39.

EDITAL N. 983
Leapoldo Kath e Hilde

iardMariaGertrudesMielke.
Ele, solteiro, de profis

são serrador, com 32 anos
de idade, brasileiro, natural
deste distrito, domiciliado
e rCBidente nesta cidade, fi
lho legitimo de Augusto
Kath, falecido, natu ai de
Blumenau e de Berta Reep·
ke Kath, lavradora, natural
de Blumenau, domiciliada
e residenie no municlpio
de Timbó.

Ela, solteira, domestica,
brasileira, com 27 anos de
;da�e, natural deste distri .

jo, domiciliado: e residente
neste distrito a estrada Ita·
pocu, filha legitima de Ro·
berto Mielke e de Luiza
Koerner Mídke, la�rador ...s,
naturaes de Joinville, do'
miciliados e residentes nes
te distrito a estrada Itapocú.
jaraguá, 4-10--39.
1:: para que chegue ao conhe'j.àmento de todos passei o pre·

sente edital que será publicado
pda imprensa e em cartorio on·

,de será afixado durante 15 dias
Si alguem souber de impedi· .

I .�entos �cuse-os para fins I,gaes. Oleo vIrgem Insuperavel pelo seu sabor nsu·
Ar�u7·.Mueller peravel pela sua esmerada refinação.Escrivão Dlstnt�1 e Oficial do

I
.
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aORRflO DO POVO
Santa catharinaJaraguã do Sul Sabbado, 7 de Outubro de 1939

marca.
- Procedente de São

Paulo passou por esta ci-:
dade o sr. Adolpho Silvei
ra, dedicado viajante com

mercial, actualmente repre
sentando la importante fir
ma Bianchini Bt Cornp .•

daquella capital .

-x-

Dr. Manuel Karam Filho

Seguiu hoje pala a ca

pital paranflense, em vi
sita a08 seus progenito
res, o sr. dr. Manuel Ka
ram Filho, proprietario
da pharmacia Efltrella,
desta cidade.
«Correio do' Povo» 'faz

votos de feUz viagem,
-x-

Jornalista Aurino Soares
Foi na semanÔ. que

hoje finda, rapidamente
a capital da Estado, ten
do já regressado a Join
vHIe, o snr. Aurino Soa
res, director de cA No·
ticialt,

Convite

AMANHÃ 8 de Outubro -- DOMINGO
T daxa e

EID duas funcções, á tarde e a noite assucar

Avisa a Conectoria Fe·
derfl!, por DDPSO inter
medio, aos senhores fa·
bricantes de assucaf lo·
calißados nesta zona que
já reúebeu, e está pro'
cedendo a cobrança da
taxa respectiva, 08 talões
enviados pelo In�tituto
do Assucar, referentes
ao exercício de 1939.
Assim, deverão os srs.

fabricantes apresentarem
se quanto BnteB a rapar
tição com�etente, afim
de saí.isfazerem o paga
!rento de SUfiS quota.s,
na forma regular.

Completou esta sema'

na mais um anno de Iran
ca e efficiente publici·
dade a nossa collega cCi
dade de Blumenault, a

que a penna de A. B&l
sini illustra ccm as exhu.
berancias do seu talento
e do seus reconhecidos
merHos pr(}US@iCn8,c�.

!=pHcitsudo 8 gympa
thiCti confreira, manda"
mos.lhe daqui tambem
os nossos votes de maio·
res triumphes dentro dQ
seu programms e ilas
justas 88piraQõesl� gran
de comarca que lhe dá
o nome.

«Cidade de
Blumenau»Vejam o que pôde acontecer a um homem

que quer se deixar levar pela propria conscien·
cia. '. e confessa á futura cara metade, todos os
seus peccados.

Dia 14 - SABBADO - um film tirado
no ambiente da luda sino-japoneza, com todas
as crueldades daquella raça, num paiz em que
o extrangeiro não tem mais garantias

Alarme em Pekim
da Ufa, com AdolfWolbruek. - Sabbado, dia 14

Ricardo Rodrigues Ta
,vares, con-yida seus pa·
rentes, 8UJIgOS e conhe·
eidos para assistirem li
Senta Missa, que vae
mandar cf.'lebrar na Igre
ja Matriz, no d!a 11 do
corrente, em acção de
graças pela pa8fJ�gem de
Sf'U anniversario,
jaraguá, 2 de otubro de
1939.

Sport-Glub "GBrmania"
Sabbado, 14 de Outubro, ás 8 horas da noite

S 1- d At- d )D)»B�(o«(«<<&)D>>).no alao os IrB ores -

a

Assem bléa geral CALÇADOS .Hi�:e:::��!a!e81
DaTa senhoras e

. •• cavalheiros - Jnnumeros e bellas typos

extraord I narla CALÇADOS para'criançaS
Cintos, Bolsas, Malas, Cbinellos
ARTIGOS DE COURO em geral

A DIRECTORIA.

á preços vantajosos, so na

Frederico Vierheller
.

Casa
I Rua Abdon BaptistaI«_«««_D»«<C«E(»_- ......._---

-

LAVANDO-SE COM O SABÃO

Virgem Especiali'dade
de WETZEL & elA.

POUPA·SE TEMPO, DINHEIRu E ABORRECIMENTOS

- JOINVILLE (Marca registrada)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


