
Na vaga aberta nu Tri'
bunal de Appelação com a

aposentadoria do desem'
bargador Tavares Sobrinho,
c governo do Estado aca'

ba de aproveitar o desem
bargador em desponibili
dade Gil Costa, que volta
assim ao seio daquelle e

gregio cenaculo,
Distincto e culto, o des·

embargador Gil Costa, no

cargo a que de novo foi
chamado Ja occupar, tel"
opporklnidade de mais uma
vez 'demonstrar as suas

qualidades de caracter e os'
solidos récursos de sUa
intelligencia,
A's fdicitações q de'_,.�.

certo recebeu o iIIus re ma.

gistrado catlfarinense, jun'
tamos as nossas, não me·

nos' justas e opportunas,

'I'oi assilDado, terça.-feira, lo snr. lDinistro
.- '.�' .- "Aranha, o novo tratado cOlDlDercial argentino.-brasileiro.- �

._-----
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Desembargador SERICICULTURA• Ao encerrar um exer- como foi considerada pe- Tavares SObrinho' .

cicio, na hera do balan - los altos poderes do Es-
.

ço dos objectivos alcan- tado, essa situação de
'

Rio, _ A Associação lucionado pela decisão
çados e dos gastos rela- desafogo em que, graças ,Commercial do Rio de proferida no processo n.

t"
A D Convidados pelo SI, dr, predominaram mudanças, f d

-

79 838 d 1939tvos; e que se ve o que a eus, se encontra o
Aguinaldo José de Souza, bruscas de temperatura e janeiro � � e eraçao , I e , nos se-

Ioi a marcha dos nego município, e rebusíece a zootechnista do ministerio chuvas torrenciaes, facto- dasAssociaçõesCornmer- guintes termos:
cios publicos, como par- confiança de que se faz daAgricultura, que superirr- res esses qUE muito in- ciaes do Brasil, solicita- «Responda-se decla-

.

ticulares ou cornmerciaes, merecedor, pela sua von- tende os serviços de Fo- flut:� no desenvolvimento rarn expediente de uma rando que a circular n.
•

pesando-se responsabili - tade de bem adrninistrar, mento da Producção Animal do bicho da seda, circular que declare ser 1 de 6 de janeiro de 1933
dades e possibilidades, o actual Prefeito de ja- nesta região, assistimos quOe vgeOmvernprooccuart�la1drlonenamse, exigível o sello de edu- deste Ministerio, já re-

ao pagamento da primeira '"

b
.analisando-se com mais raguä, remessa do casulos do bi parar e desenvolver nos- cação e saude em cada solveu o assumpto o n-

calma e consciencia as Transcrevemo-la para cho da seda feita por seu sas fontes de riqueza, mais documento sujeito - ao gando á taxa de Educa-
despezas realizadas se- que saibam quantos se intermedio á Inspectoria Re uma v=z vem de encontro sello federal, estadual ou ção e Saude todos os

gundo a irnportancia' de interessam pela vida mu gional de Sericicultura de ás nossas necessidades e municipal, e não em ca actos ou contractos enu-

d öbi ti
"

I' Barbacena, conomicas, criando o Ser-
d

'

id rnerados nas tabellas «allca a ]&C IVO e o seu rncipa jaraguaense, Foi esta a primeira cria- viço da Sericicultura. Para a acto, assim consi e-

valor correspondente. «Prefeito Leonidas C ção de Bombyx controla. dirigil-o foi nomeado o rados os contractos' e e «b» annexas ao regu ..

Uma visão do pano, Herbster. da officialmente pelo minis, competente agronomo con actos enumerados nas ta- lamento do imposto do
rama municipal, ao al Recebi seu telegram- teria da Agricultura no terraneo dr, Cesar Seâra, bellas que acompanham sello, com excepção dos

ocance do observador, re- ma. Mando, lhe meus municipio de [araguã, ten abalisado especialista 110
a lei do seita e do papel. cheques e todos os actos

saltá em algarismos' po- cumprimentos pelas rea- do sido todos os casulos assumpto. E t d I O ntractos feitos o
classificados pelos technlcos Pelo governo do Estado m respos a, ec arou u co a

sitivos a vida que nelle lizações de sua excelIen'l Acaba de obter aposen- de Barbacena como de forám tambern adquiridos O ministro da fazenda sello estadoal ou muni ..
se desenvolv,e, e' crAesce te administração, [tadoria, no� te,rmos do art. primeira categoria, dois fornos para suffoear que o assumpto foi so- cipal. Assim, deverá pa ..

cada vez mars, merce de Nereu Rarnos.» ,i,l, !e�a A in-tin« da,Cons. Pelos resultados obtidos, e resseccar casulos, bem gar a dita taxa cada acto
uma orientação segura

I Ituição da Republlca,_ o pode se facilmente auferir como duas rnachinas para A
"

d t" ·d ou contracto sujeito ao
" E' it f� 'f desembargador Francisco d d ibilid d d f' do fio In US ela SI e\..I ehe m "ISI a a eCI e as gran es POSSl I I a es es lar e preparo , selío federal, estadoal ouque e possive surpr n- 'I

, Tavares Sobrinho, velho
"

m SãoG � que offerece o desenvolvi- as quaes serão installadas rurglca e
der sem grande trabalho os genera�s aspar servidor do Estado fi ex: manto da sericicultura nes- em florianopolis e Blume- 1'aulo municipal, ainda mesmo

.

O que fômos, distan- Dutra e G.oes Mon· p,oe,n,te das nossas letras t
' , , exarado na mesma laudae murncrpio. nau,

dado no passado, encon- telro [uridicas, As irnportancias pagas A Prefeitura de [araguá S. Paulo, Uma noticia ou folha e em seguimen-
tra consequencia no que A aposentadoria v�m en foram as seguintes: comprará a dinheiro toda das mais auspiciosas foi to de outro que já a te-
hoje somos em' trabalho Em avião militar segut- contraí-o comopreml,o dos Alberto Reincke 436$100 a producção do município, estamo,ada pela imprensa h

• " raro para Recife 06 ge· seus reaes serviços á cau- Ricardo Milnitz 382$500 pagando 18$000 por kilo
ti r t

n a pago,»
CQ,nstruchvo, ,em econo- neraes Eurico Gaspar sa da justiça, a que deu Leopoldo MiChel 153$000 de casulos ressecados, vesper ma pau IS a:. a as- ====

mIa sysfhemabsada e cal· Outra, Ministro da GUêY o melhor dos seus annos Germano Nienow 107$100 Taes medidas por parte signatllra de contracto Desembargador
culada, ra e Oôes Monteiro, ehe· e da sua cultura, conse' Francisco Gressing 45$900 dosdirigentes catharinenses de constituição de uma Gil Costa
Ao encerrai' o exerci, I Ie do ,Estado Ma.ior j? gl1ind�, porêm! ilIustrar Jorge Wolff 38$300 empenhados na ßolução dos sociedade que, immedia.

,

d 1939 a Prefeitu- Exercito" No mesmo aVI- uma VIda 9ue e bem,um Converti notar que esta nossos problemas, mereCêm tarnente, vae explorar aC!O eh 'd
�

L ão segUIrão o cúronel exemplo dIgno de ser lmi primeira criação fei reali de nossa parte todo nosso
ndustria siderurgica nes-ra con eceu e prompLo Cantobert Costa, o tenen tado, sada num período em que apoio e, chamamos a aUen- 1

'\ .

o seu activo, teve em te-coronel Ayrton Lobo, ção dos SfS, lavradores e te Estado,
resumo consciente o ba- maJGf Lima Figueir�do e

As I.estas ein lo'uvor
indns,triaes. para esta enor, A nova sociedade, for-

lanço da despeza, - viu o aj,uda_nte de ordens,. De &1 me fonte de riquez! que mada com grandes ca.

om que e como foi g"s',
ReCIfe Irão aos o'?tros - pcdet:á ser explorada entre nitaes, na mai.o_ria nac.io.c. . ..

Estaoofj ao nOrte, de' Sa-o
-

�Àb-a'sz-.r-a·o- I
t10s com resultados' aHa"'r�ães, irá e-x,olorar '�]<a'to o prodl.lcto das fen-.

'. I � ILJ mente compen"adores,
das arrecadadas, e con· Endereço abreviado Tra.n.scorreram em u'rn A

_

d I
Toda e qualquer infor' zidas do morro do Ser-

t ue lhe restou em oraçau o Sl, Arthur map.ão a respeito poderá rote, a cem quilometrasou o q dia lindo as restas do Müller chegou a ellthu ';

f 'A DI'rectofl'O R<>gl'onal ser obtida na Prefeitura desta cap'ltal,co re, G � glúrioso padroeiro de Ja- siasmar OB ouvintes pe.
.

A 't
-

I do'" Correl'os e T ....... loil7ra- '" d' I Municipal ou com o dr, S�_ra' l'nstallada, uma' SI uaçao c ara, sem '" , CJ v� ragua, ommgo u timo. las verdades que encero
_

optimismos de ultima ho· phos está Bcientificando Conforme programms i rou em phazes lisas a 'MAgaUr!nchaladlo DeSoodUoZraO, ánersUtaa grande usina, com o a.
os interessados que, a t I d' I

.

t-

ra, rr.ostmu·se aos olhos 'd cl F ,que eve amp 11 IVU ga- OPPOl'tunas, 'cidade, proveitamento de mate-
d Ih d

partlt e 1.0 e everel, pão dentro e flire. do Mu- Sagui:' se a i.n"ulYura I
'

de to os espe an O se '

ã �'do"
Y v Q � rias e tecnicos brasi elros,I

- 1'0 prOXlillO, ser o retl t:l nicipio, as festividades tão da nova Casa Paro-
nesse communicado feito todos OB ielegrammas este anno tíve:r�m como cbiaI, edifício de linhas sendo essa usina a pri·
ao Interventor Federal, dr, com endereço abreviado nota especial, a inaugu- correctas, construido a DR. J. A, ROCRI LOURES meira que se instala no

Nereu Ramos: e cujo registro não foi ração do collegio (Divj- cavaHeiro da colina da MEDICO ESPECIALISTA Brasil.
«Tenho a honra de

reformado D,O corrente na Providencia:>j recente Egréja, com accoIDoda' Olhos, Ouvidos,
communicar a Vossencia

mez de JaneIro, ,eo�strucção que veio çõe.s espaçosas, destrf, Nariz e

Garganta'l
ORECENSEAMEN-O pagamento �a taxa I ruais embellezar a nossa buidas com muita gosto G AL DAque a arrecadaçãomuni - respectiva é feIto nos

I cidade, . e que vem preellcbe� Rua Príncipe, fone 334, TO ER.r.a.
cipal anno findo attingiu "guic�ets" da taxa tele

_
Pelo trabalho calmo e perfeitamente a falta que

JOINvrLLE REPUBLICA
a 502:507$200 e por ar- graphlCll. I efficiente das devotadas .já se fazia sentir.

---------

I O
d 5'739$100 As "Irmãs, o novo collegia Falou nesta occasião Petropo is, - pre· Departamento dereca ar
'.

'

_
Novo Superlnten.. avulta como Hör de ci· o sr, pharmaceutico M6� Pot causa sidente Getulio Vargas Imprensa e Pro..

'

despez:J� realt�adas as�en dente da Rêde de mento e pedra, piedosa- nuel Karam Filho, hiato. rece?e!l um ,of�icio do pagandaderam mcluslve credltos
V·

-

P raná.-5 mente adubada e l'eO'ada riando a vida de S, Se d-a alta do Instituto BrasIlei r o de
especíaes e supplementa· Iarohaa" •

l que um milagre de �mö� bastião, e que foi bas· Geographia � Estatisti ca,
_ OB, jornaes publicam o

res a 463:094$890, To· -

at rlna
-

fizesse abrir para pe,r- tante apIM8Udido, papel communicando-Ihe que segulDt� despacho, d�das as contas da P{efei� Chegou segunda feira, a !U�aanrt' d� graça as almas
d

Termiuado o àiseurso
d t d t b

' Porto Alegre transmittI.
t

-

d C
' b' d d

lU! 18. , eu,se comet;o a outra en ro o prazo es � e- do pela Agencia Braei •
.

ura cqm excepça? e .�mty a, proce ente e. Após a missa campal parte do programms O semanario «Nova Iecido no decreto 1.311, leira: ° governo fede.3:768$300 de duplIcatas RIO Negro, onde se acha!a 1 resada no plltêo do coI, cúnstituido de rifas tom� d't todas as prefeituras do ral a caba de legislar so-
e�penha�as ,e não ven, �������i�ndoo s�r.�;����� I �g_iO �e�o �

revmo, �at��e 1 bol?s, �o pat�o d? CoI ����doqS�1 �:sofv;ua p�; paiz, em numero de, ,
bre materia de impren�

clda'S, estao ng?rosamen· coronel D�rival Britto e 'I
UIZ >.; �Inl:>dr e {!llS811S laa legl� Sao Lu�z, hOle dos

f I 1 574 apresentaram os Sß, crea.ndo o Departa-
te pagas, Addlcionando· SOl t t _

por malS � m a m.as, Il'maos MarIstas, onde mentar de ormato, e e- .
, menta de Imprensa e

.

'

. I va,recen emen e nomea. teve logar a Inauguração em balcões armados sob vando o preço de assig· m�ppas d,os ,seus resp�· Propaganda que terá at.se saldo 1938 mOVlmen· do, pelo govarno d!l Re 1 do predio - vistoso na as arvores t I d 12$000 dlVOS terntonos, os quais tribuições controladorasto geral$ attingiu a , , ' pubdlica� par .. ? etlevdadot cadr- sobriedade de suas li- se doces, �af�����:,a�:� natura $annua e

d servirão de base ao re. no paiz, podendo circu'609:900 070 .passando g� e' supe�m en e,n e a! unas - c.ortando a fita bl'das etc. para 20 000, O gesto o
dI' t'Wd d V ã r... ti' II d R' cl S I censeamento geral a ar, somen e Jornßes a,u·assim um saldo para se � êatha���ao aran'l symbolica o revmo, viga· Dilrante todo o dia co ega e' 10 lOH u

Republica a realizar,se tonsadoB pelo referIdo
1940 de 164:305$180 in·

an a , ria pe, Alberto Ja�o�s" grande foi a aUuencia não é sem exemp o, o· ,I
b Departamento,

clusive 18contos hindos ,. lY'IJC1'Il"'1'Il
. Aberta a porta prmCl' de familias e cavalheÍ'- je, pela alta que soffreu no dia 1.0 de setem ro Os directores dos jor-

, .MI. 1·. rJLl·AnL paI pelo snr, dr, Manoel r0F.1, o papel para impr�nsa, do corrente anno, naes catholicos de todoespeclaes. Apraz.me con-
_

Lobão de Quéircz, pro- Soubemos que a renda d'ff' 'I t t Acentua o referitio of, o paiz, s.ubscreveram um
gratular·me co.m Vossen· ,

As gel'açoes mO,demas motor publico da Comai" bruta alcançou a "'om.
I ICl se orna man ei·

á ã b fJ 'I ficio que essa é a maior longo �emorial dirigidoda por esses resultados J n � _�Ii em sIquer o

j
ca, usou da palavra o ma de 10:454$200 que

um Joma com os pre·
concentração cartografi- a� preSIdente da Repu-

reflexo da acertadissim� que vlfi�a a ;er u' li mu- sr, Arthur Miller, oUiciai 'deduzida a despeza d� ços de assignatura até
"

I' d bhca e em que sugge'
.

t -

d V· ,cama� que li cre�tt!-ra do registro civil, que 2:438$200, dá um liquido agora em vigor, ca,]a rea Iza a no nosso
rem uma solução ao ca-onen a�a? e osse�c�a ao m�smo tempo dlvl�a produzio de improviso dE'< 8:015$400, -que será Ar' t palZ, so creado pelos novostr!lnsmlthda aos mumcl' e endiabrada q.ue e�chIa umalinda oração em q1le applicada no paga'mento

las, para cus earçm
decretos, quanto a orien-o

pIOS atravez o Dcparta - os solares p,atrlarCBIB dos enalteceu o trabalho das das ultimas despezas de
as despezas com acqUl-

taçäo doutrinada da im,
mento Administr a ç ã o

nOS808 avos no� bons �perosas Irmãs da Divi. construcçäo, sição do papel, p€lo pre- Em 'estudos à prensa eatholiea.
• MunicipaL» tempos do ImperlO e no� na ProvidenCia, secunda, D'aqui louvamos a ac ço Cl que se chegou, to' construcção de o arcebispo D, -João

A t d' b
maus t�mpos. da escraVI- das pela acção dp snr, tAo do vigal'io padre Al dos os jornaes resolve· ., " Beoker de Porto Alegrerespos a IZ em d�o, LUI� GUImarães Ju, vigario. na itarera dUficn berto Jacobs e das Ir rarn augmentar o preço

um AerrOVla dirigiu,' acompanhado j�
. I!IO!' assm� !1. descreve: de,ensinar e de educar,! más tia Divina ProViden d

.

t
Rio - De acordo com um memorial, um appel.

Officiaes refor..
E a �av,Or1ta do lar, do- Essa tarefa que se vem cia em dotar a nossa Cl' aassIgna ura e mesmo os planos de desenvol- lo ao chefe do Governo,meshco, uma �speCIe de doc.u�ent8ndo por factos. dade de mais dois pra'

da venda avulsa, vimento das vias de d& qual extrahimos e se.apados Montespan retInta,. 8Z0U, pOSItIVOS desde que na dias de capital impor.' communicação e, conse· guinte:
foi publicado decreto, äada, de c�belo aprun:ta. fertil terra jaraguaense tancia, cooperando ain Inaugura"'�o da quentementc, dos �ei08 cO que a nova legis.
f

�, por CUJliS mãos tem lançou a semente b6a da para o alev8Dtamento � de transporte no pal�, o lação visa _pode,se cer.�e��:a��1c�Oe�P��or;:: d,e passar todos 08 �e�ue, esse evangelizador qua do nosso nivel educatl- ponte "Wilhelm ministro Mendonça LIma tamente conseO'uir sem
serva GO Exercito, Entre rlmt�t�s que se dirIJam foi o saudoso padre dr, va - o que reprl)senta • Weege" està, presenteme,n�e.. es· al'gemar a Hbe;dade do
08 officiaes attingidos fi,

á a,fá� 1sa�eri��ja do Pedro Francken, culmina uni peso décisivo no pre tudando a posslbl�ldade jornalismo catholico, ba.conel I u o amllIar, Em agora com a inaugura- sente da vida jaragua No acto de inauguração �e mand�r constrUIr ma, luarte contra o commu-g�r!!m os generaes de Inglaterra chama<se ge, çio do novo eollegio anse da ponte «Wilhelm Weege», l� uma Imha ,ferrea des- nismo sovietico que 8'dlVUlláo ,Ces!lr Augusto ralmente Betty; em Fran· onde' centenas de crian:
'

domingo ultimo, rep:-esen· t�nada a serVIl algumas meaça a nação, na suaParga Rodrl�ue8, ;osé ça Mar�on; em Portugal tas terlo �diariamente o Rio, - Perante o Tribunal de tau o sr, interventQr fede- rIcas ZO?8S do sudoes· 8structura intima,ltFernandes Leite de c.:as.� Maria: no Brasil perde pio do espirito, _ em Segurança Nacional foi apresen. ral, dr, Nertu Ramos, o sr, te de Mmas Geraes, des-tro e Jofio o�e� RIbei ,o Dome de batismo para 8a1as amplas, cheias de tada denuncia contra os commu· Mario Tn-ares da Cunha providas, até agora, des,{) FHh{), 'mInlstro da I g,l'ange,ar o nO'ßloBo-Fl.na· luz, _ 'rIue all'monto mOI's
nistas luere�ritéménte tentaram

M 11 ..a' t b 11'- d se insubstituive.l elemen, Para annuncios?
Guarr'" I fi t d

':t ':I. <.:> Cl!< '" reorganisar o Partido Commu. e a, ulgno a e lao e
li.

v .... 1 ca 1 "O e mucama que o pão do corpo. 1 nista do Brasil. notas da Comarca, to de progresso. Correio do Povo"

1\ obrigaforiedade da appo
sição do sel�o de eãueaeäe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece Um caso de tosse per-
seus artigos á preços vantajosos. tinaz e chronica curado

.

I radicalmente apena� com I
DR LUIZ DE SOUZA o uso de dois frascos do

•
. famoso "Peitoral de An- J

ADVOGADO� gico Pelotense" i "'
Eu abaixo assignado at- I

testo, a bem da humanida
de, que tenho usado com

muito bom resultado o Pei
torai de Angico Pelotense,

P , preparado pelo habil phar- FILIAES EMaranaeßse �a2cS���oPin��, ����nro��
:

rr��d�0��ti�J8�S'te�CpoS�� Joinville, Jaraguá B Hammonia
uma tosse pertinaz e que
muitas vezes me impedia
de dormir, só com Idols
vidros . do podere so PEI'
TORAL, fiquei radicalmen
te curado, sentindo logo

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste allivioccom as primeiras
curso, são GRATUITAS. E colheres que tomei. Por

ser verdade, firmo o pre-
Faculdade de Comereio do Paraná sente. L t d.. '; "'- (ESCOLA REMINGTON) Pelotas - 'José'Casano- ,V;az

.

O as as o,peraçoes
's .., , J r, o

• '.
' '. , \

• va, Fi�ho.
' .

. .

CURSOS Flspcahsadda, Pt�IO Gpov�rno \ederal
- A

'" Goofirmo estes attesta- ba ricarias -n° Pa IO'Z
.

'.. �:. �: r,op.e eu ICO, erito Contador e u- dos, Dr. E. l. ferreira de ,� �,1" , .. �.
,

•

,�.Har de romerelo. li -. Internato e Externato. Araujo.(Firma'feconhecida). " , ..
, '. '

'I�:';.,�':��'", �
.' 'I� --�_

..

��::�:,�;
-

�.-"�-.:.-�'�':_ ma����n3: r���!:nf,� 26 de Succursal:e� JaràlUá; E!;seritorio de aävocacla e-

••,,:peposito:' f-abor"torio l�: ,-ü' ," I) _f 'so', l 'f', .:.� ,
'-

'i ;.,! -:'Hc;,a'tJ'.: .""". j'" ;

• '," :.',., ;

"é. !,. ,:� ··Peiíôr3r�� ���rc'lrpeI9·' caixa' '�stal' "65; ..
' ·Telegr. "caixa" Ci.

':.D.' ... «i;·_'''',r.l'ob· 'O ,:Lo.o tense. - Pêlbt'ás - RIO F ,�;, f \: 11'1 '.1,�? 'l� " , .•.
'

• -
.

I, .' - Ai' •.•--4:"", ,".
.

.

"

.. :. '. -Grande 110 Sul. -:

��Did'!imerí��1 a�íl�.s� n6;t�- '����!tori�L pk�a·. servi -: l\(e�"��l:e�;"t;;�;:';: p.al't�. '(1,1,:::' 1'"
,

t:�JarEI.: ! BECKER'
0, .. :.,

..

" ""'ç"�s�JHdfClatlos e adrtnm,stra,bvosru,' ".".':"� q"',:l '" .. "r, ."r.,. ,.",� ••

_. �'. �.. .

t.t" ..,t· ••·L ..!;"L L.-t_ . .�, �'l '''�L';'' _", ,
,. '. ,R,u,a Q.�I! Emlho Jqur:,dan , .... ,," .. ,._Jara.g4�, �o .Sul
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Admiravell
espantoso

Colégio' São Luiz Uma bronehite asthma
tica. acompanhada lie per
tinaz tosse, radicalmente
curada com um unico fras
co do poderoso Peitoral de
Angico Pelotense. E' a ex

ma. filha do bem conheci'
do cidadão João felisardo
da Silva que o attesta!
Auasto, a bem da hu

manidade, que tenho uma

filha que soffria ha mais
de dois annos de uma
bronchite asthmatica, acom

'Ipanhada Ide uma pertinaz
tosse que a impedia de
dormir, só com uma cO'1Iher do Peitoral de Angi'
co Pslotense, preparado
pelo iIlustre pharmaceutico
Dr. Domingos da Silva

Cure seus mates e poupe seu 'bom dinheiro �it?-Ic, já sentiu-se �ais al-
� liviada, e com um VIdro docomprando na I mesmo ficou radicalmente

Pharana"ia Nova
.

curada. - E, por ser ver-
., dade firmo o presente. -

João Felizardo da Silva.

Dirigido pelos ·Irmãos Maristas

Curso Primário
Matrículas: do dia 20 ao dia 31 de Janeiro,
Em 1940 só se recebem alunos externos.

o curso complementar 'dos meni
nos continua no c: o I é g i o das
Irmãs da O i v i n a Providência,

de ROBERTO M. HORST

Banco Agrícola e

Commercial de

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Resídencia : HOTEL BECKER

Blumenau
Matriz':' BLUMENAU

.

Ginásio Parthonon
(sob inspeção [federal permanente)

Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

1.870:311$010
18.000:000$000

Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de
. admissão á la. serie do Curso Fundamental

capital autoriSado
capital realisado e

, (reservas
Total dOi depositOl ca.

1.000:000$000

J!está �e1r 'SS_! ..TriO �e·· :f..,. ". " . , ;; _ J. t i
..... ,... \.

. J!ARrA:GUA" 84 !..I.r \ ""';
� I' •

DOMINGO;' 28 'BE' JANEIRO � DOMl:NGÇ>
, f......·· 1 I

As 9 hotas da manhã � Missa solemne
'

Em seguida haverá GRANDE F'ESTA POPU
JAR, constàndo de rifas de prendas, churràsçada,
ebidls, doc(�s, etc.

' . '.1. ,0

, Todos a Capella de S5ma. Trindade no

28 de Janeiro.

BOM< tEßOem :(ex.ColégiO "São 'Luiz")
.

\
,

dirigido pelas Irmãs· da Divina Providencia
CURSO PRIMARIO

. Vende,se duas éasas' Curso Complementar equiparado ás c0!1�eneS' estaduais
dia , I Exte,rnato - Internato - Seml,mternatode mar.ada a rua c�rone Ensino particular de trabalhos manuais, pintura,

Procoplo Gomes. '

piano, dactilografia.
Ver e tratar com o sr. Reabertura das aulas d9 c�rso primario :

A "h S B 1 de fevet:elro.
• .. .. r .. ur coz, no ar e Do curso complementar";_ 15 de fevereiro.

POmaoa Minan c o ra
I �i�ci�n��:ua Pres'l dian�. matrie"ia está aberta do dia 20 de janeiro

:
',I Hotel Gl0=0�p�:rianOpolil

I ..

José Panstein, Presidente

" " "'.I "" ".I '-" ' "",.. ,.. " ,,/,. ./ .1'''.1 /
..
"" /.... , ... ...

...'" ... ... ............ "
.... "\ '-......... ...................,........ '" .... ....

'- �" " ... ... ...Y r ,

,
E' ,a pomada ideal!
CURA TODAS AS
;F E.R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EX1STIU
IGUAL I.

A Farmäcia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curO"1 com a cMl
NANCORA» úlce
ras que uem 0914

"".� conseguiu ·curar.
Ona. Carolina Palhares, de joinvillp, curou Clm
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9' ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casai» de saude e

clinicas gparticulares.
AVISO iMPORTANTE: - A veI'dadeira -Pomada
Minanc.ora • nunca existill a não ser rem suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.
Recusem imitações! 'Exijam a verdadeira MINAN.

CORA em sua latinlia original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos laboratorios «MINANCORA.
de, jOINVILlE

() maior edifício da Capital e o unico no Estado Itue possue elevador e telephones-em
todos os quartos. 12 confortaveis appartamentos luxuosamente mobiliados, 80 quartos

e 18 banbeiros. - Diariu a partir de l4tOOO, inclusive banhos quentes.
Endereço telegraphico: GLORIA Caixa Postal 144 Telephone 1320

Praça 15 de Novembro' • Florianopoli.

A P�di4.o
UM TITULO

que foi aponta�o
Declaração necessaria

A cuplicata n. 486 do valor de Rs. 433$200
(quatrocentos e trinta e tres mil e duzentos réis), que
foi pOr nós abaixo assígnados, mancada apontar no

Oartorio cio Tabelião Arnoldo da Luz, titulo esse con

tra o snr Edgard Mazzei, residente em [aragná, cuj.
aviso foi publicado por esse jornal, foi revogado por
tratar-sé de um pequeno engano de vencimento. O
snr. Edgard Manei, continua gozando- de !todo o cre

dito em nossa fírma.
[oinville, 22 de janeiro de 1940.

p. AVTO DO BRASIL S/A.
Pila de Sensi

Contador.
(Transcripto d' cA Noticía>, de [oinville.

,
.

Credito Mutuo Predial
fUNDADO NO ANNO DE 1914

Maior e rnais acreditado Clube de Sorteios do Brasil
fLORIAr'JOPOLlS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

Resultado do 364. Sorteio realizado em 18 de Janeiro de 1948
CADERNETA N. 15.207

Premios em mercadorias no valer de 6:080$010.
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no va

lor de seis contos de réis (6:000$000), a caderneta n. 15.207,
pertencente á prestamista M4na José ferreira, residente em Ara
quary.
PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALaR DE RS. 30$000

9958-Ceslau João Freikski, S. Mateus
15789-Adriano e Querino Garcia, Vargem Grande.

I 1152-lvone e Maria da Gloria, Lages
17595-Geraldo Vicente, Hansa
1130-Jacob Dantner, Brusque
9058'- Pedro Soares de Oliveira, Fpolis
18663- Alberio Wierst. Joinvile
14765-Genildo Gregorio da Conceição, Rio Tavares
19257-Alvaro Plates, Imbituba
4796-Helena e Hercia, Fpolis

PREMIOS EM MERCADOR!AS NO VALOR DE RS. 20$000
3648-Carlos e Side, Fpolís
3031-Nazario e Julio de Oliveira, S. João Batista
l0407-Maria Tereza da Silva, fpolis
0095-Miguel Seripeke. Antonio Olinto
15508-Elizabetenorcke, Lapa
14506-Afonso Celso Prazeres, FPolis
5455-Maria de Lourdes da Cruz, Lages
0998-José Farias, Fpolis

1 '>928-Pascolll Bruesde, joínvile
IS725-Ricardo Schub" Hasà

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOS Df RS. lOfOOO .

2712-Janete Cardoso, Saco dos Limões
10387-Aniete Ana Vieira, Caie ira do Norte
ISg83-Anita Schmidt, joinvíle
l0018-Alaide :ruz Pena, Fpolis
19185-+veronica Porfiro de Jesus, S. Pedro
5817-Maria da Oloria VanuseI, fpoliz
204-Edivigue Schodaque, Hansa .

1l880-Domingos joaço Dgnratas, Arraial dos Cunhos ,

2020-Paulo Fernando Pereira, Hansa
8l1.4-Maria de Sousa Unhares .e Targino L F., Camb.

ISENÇOES DE PAGAMENTOS POR ClNCO SORTE_QS
19402-5, T. fiorianopolis

.
9273-0tavio Suluschiwski, Hansa
107J7-0sli e Juvelino Luiz Martins, Sertão do Imarui
8B92-UdiÇ,> Matos .Junior" São José
12805:"""Aforíso César 'Nevés, Rio Pequeno
2687-Carlos Woelff, Campo do Tenente
15915-·EteJvina Ouimarães, fpolis
14231-DuItavio Cpelho, São José'.
7540-Paulo Hirt, Rio Negro "

. r

. 07(,6-- José' Oonçalves, RiQ; do Sul .'

florianopolis, 18 tle Janeiro de 1940.:' �

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho, Fiscal do Governo federaJ.
'"

PROPRIETARIOS J. MOREIRA & CIA."

Pr<?ä�to de�lt�O��llali9"dê'-\yaMi böCeS�\1'
BjO�OS, iT�R1A� e ,quaes�uer

�PAS-:(EhARIAS ,

. n'

Vende�se
uma installação completa de efficina �echanica.
apparelliada para quaesquer serviços de concerto.
Solda uutogena, appßrelhos para carga de 8C(,jg-·

muladol'es, cabo flexivel inclusive motor electti
co, e �emai8 acce880ri08 para serviços de me
chanlca.

far·se·á a 'fenda tambem de apparelho8, fer
ramentas etc. em avulso .

.

Mais informações nesta redacção.

Marcatto I'rmãos
Fabrica de Chapéos Palhade

Rua Marechàl . Deodoro da Fonseca - Jarsguá

Holojoaria Walter Herlei
Gnade lortimento de RI!I.oGIGS •

arttcOl de OIJlUVlSA.IUA
Concertos de relogios Serviço 'garantido

Dr. Waldemiro Mazurschen'
Medico

. Consultorio e residencia:

"H.otel Wensersky" (Entrada 1ndependen e)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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por sua vez, aeha-se e·

ecie a e os 1Dil0S gualmsnte demonstrada

d B -I
nestea autos, pois, Con-

O raSI siderando, que GS denun-
ciados Ricardo Matts e

Arnoldo Gíese, eoníessa
raai no Interrogatorto 8.

De ordem do sr. Prefeito Municipal torne pu Os brasileiros têm vis- ruínas do "Circus =lamí- sua responsebílídade :
blíco que durante o cerreute mez de Janeiro, to Irequentemente no no- níus", é uma admíravel ainda, Oonslderande que
arrecada-se na Ooqtadoria da Prefeitura Munici, tícíarío dos [ornaís rete- casa senhorial, vasta, in- a testemunha Alfredo
PaI e na Intendencía Distrital de Hansa-c-o Im- S b 1 B·1 d fi 39 ..;l' •

reneías á uma ocieda- teressante e e ß como or ern, s. mz ...
posto de Licença (Sobra.- veículos) e a Renova. de dos Amigos do Brsstl, um Mu;;eu. pois se acha � aí Intervieram Alvlno
ção de Licença (Soore atividades Industrtaes, tunosda ha já alguns decorado por artistas dos Weise, Ricardo Giese,
comereíaes e profissão). anos na Italía; entretanto, maiores da Renascença. Helmuth OBstrich, Emi· /
Não satisfazendo o pagamento no referido mez, poucos saberão dizer al Sucedem.se, nas paredes Ho �Qruetzm8eher, Gui •

ficará o contribuinte sujeito à multa de 20 % so-
.

go maís, sobre tão sim- e tectos, afrescos de Al. Inerme Gruetzmaeher e
bre o Imposto em apreço no primeiro mez, sendo patíea entidade que tun bani, Pomaraucío, Cristo. Arnoldo Giese, que jo·
então feita a cotrrançe' judicialmente. clona no estrangeiro, _ é foro Oreppi. Tarquinio gando Leopoldo Klotz no
Secretaria da Preteítura Municipal de Jaraguä, verdade que no seio de Lingustri, Pietro de Cor- chão o começaram a des'

10 de Janeiro de 1940.
um pais tradicionalmente tona, Oamíllo Spatucet, ferir socos e písa-lo com

Renato Sans, Secretario Municipal. amigo, _ a tazer a pro. Giovanni Lantrsnco, Do. 08 pés; e maís adsante

paganda eficiente de nOB míníchíno e outros. Ha respondendo ás pergun
S8S coisas é de nossa estatuas, . antiguidades tas da defesa acresceu

cultura. Sociedade seme- preciosas e. bibliotecas, tou : ... que o depoen-
Mês de Janeiro - Dia. 10 lhante funciona entre que incessantemente se te assistiu a surra dada

Carlos Hardt - Requer licença para reter. nós, procurando lazer o desenvolvem. Precisamos pelos denunciados pre-
mar o telhado de sua olaria. Como requer. mesmo em relação á Ita- ajudar os nossos amigos sentes em Klotz; Oonsí-

Dia 11 lia visando a aproxima italianos a aperfeiçoar e derando, que a prova
Pedro'Clerici - Requer licença de constru- ção dos italianos de alem- completar as reterencías círcunatancíalfndus ígual

ção para uma instalação sanítaría completa. Co' mar, pelo Intercambío que já possuem em re- mente na responsabilida·
mo requer. valioso de conhecímen. Iação ao Brasil. de dos denunctedos: Con.

Reinoldo Rau - Requer alvará de «Habite. tos e de relações

cUltu01
Na America Latina, - siderando que o acusa

se- para seus dois bungalows recenconstruidos., ra ís em todos 08 campos consideram os italianos, do Helmuth Oestrich é
Como requer. I das atividades humanas. -peJa extensão, popula- I confesso, como aliás a •

Odíla Borges - Requer baixa imposto de seu A,roveitando nos da ção e todas as condições centua o Dr. Promoter
automovel. Como pede. visita que á séde da' re I que o caracterizam, avul Publico na sua. premo-

C:AL ç� ADOS pauHn.o Natal Bonin - Requer alvará de «Ha- ferida sociedade ítalíana, ta o Brasil. Isto explica çäo ainda; Oonsiderando
.

L""I bíte.ses para sua casa recenconstruida. Como ra· Iez recentemente o [or a especial posição em. que Quanto ao denuncia·
quer. nalísta Abner Mourão, que o ooloca a ação da do Leopoldo Klotz não

para Senfioras Cavalheiros e Creanças Mil?zewski & Stern - Requerem transteren- vejamos como ele nos Socied�de dos Amígos menos robusta se encon-
,

. I cía dos Impostos do açougue de Carlos Stern pa- descreve este centro de do Brasíl, que se propoe tra Q. prova nestes autos,
Cintos � Bolsas fi Malas fi Chlnellos _ ra seu nome. Fa�a-se a transierenoia solicitada. cultura e de amizade. O a intensificar o intercam- pois todas as testemu·

.

ARTIGOS DE COURO em oeral Ernesto Krliushaar - R6quer transferencia Centro It�1iano de Estu bio em diversos terrt:nos, n�as o viram agred�r a
8 para Sf'lU nome d08 impostos a que se achava lan- dos AmerleanllS, e ao So· mas sobretudo no mte RIcardo Maas; Conslde·

çado o atelier fotografico d� A.lexandre Friedrich. ciedade dos Amigos do lectual e artistico. raol1o, que os fatos aci
Como requer, devolve se mediante recibo o re· Brasil, funciona em alss Não seria de grande ma �apontados, nós con-

gistro anexo. diferentes do Paiacio alcance para a propagan-. vencem da. inteira res·

Oia 14 Antici - Ma.tei, achando· da de Dossa terra e de ponsabilidade de todos
Ricardo Bugmann - Requer alvará de �H8' se esplendidamente ins. nossa gente, que as ins- os indiciados; CODside-

bite-se» para s.ua casa. Como requer.' talados. Fomos ali fidal tItuiQi§�& oficiais do pais, rando, afinal, o mais �ue

·I-------------------�
Dia 15 gamente recebidoit pelo e mesmo os part�culares dos autos c.on�ta e p�in·

1
Tecla Roeder - Requer cancelamento de homem de alta cultura e afortunados� dedICassem cipios d.e direito aplIca ..

.CLINICA CIRURGICA sua bicicleta. Como requer, � nobiassimo espirito que um pouco mais de sua veis á especie: Julgo
• 1 Afonso Kricheldorf - Requer cancelamento ê o prof. Marpicautti, en. atenção, procurando coo- orocedente a denuncia

I
de sua bieicleta. Como requer. tusiasta fervoroso .do nos- perar efetivamente, para apresentada contra 08

I Dia 17 so pais, onde tão grande que o patrimonio em do· denunciados Leopoldo

li João Seboldt - Requer licença de construo impressão causou ao vi· cumentos e testemunhos Klotz, Ricardo Maas, Al·
ção mausoléo na sepulturá de sua esposa Maria sitar-nos. O primeiro pre. de nosso pais; fosse o vino Weise, Ricardo Clle ..

I
freiberger Seboldt. Como requer, eMente da Sociedade,' mais variado e rico pos· se, Helmuth Oestrich,

Dia 18 quando esta se fuudou, sivel, figurando neste 10- Emilio Gruetzmacher,

I Domingos Reck, Requer licença para eons- oi o grande Marconi. berDO palacio Antici - Guilherme Oruetzmacher
truir muro e calçada em frente ao seu terreno á '0 Palaoio AnUci - Mattei, entre tantss ma· e Arnoldo Giese, para
rua Pe. Franken. Como requer. . Mattei, erguido sobre 8S ravUhas de Renascen,a? pronullcial.os como real-
Domingos Reck Requer licença para mudar aros· ' mente OB pronuncio co",
sa sanitaria. (lomo requer.- mo ineursos n6 artiget

Dia It EDITAL Edital de citqlo 303 da OonsoUdaçlo dai
. Maria Carvalho Lino� Pede seja. isenta ao Imposto sobre tabacos. ,de reo ausente Leis .Penals e OI 'sujeito
pagamento de

.

impoltol sobre lua propriedade, d ri d . b "id s' 6. prlsl. e livramento. O
------------------.. emquânto ,existir. -Como requer. de acordo com

e e va os e e a O Doutor Eu.lides de Sr. lIscrlvlo expeoa COD.
o qae preeeitua o art. 1.0 do Decreto n.•. 453 de alcoolicas

Queiroz Mesquita, Juiz tra 08 mesmos o compe.

j .27. VI. as.
.

De ordem do sltr. Coletor, de Direito Substltuttl em tente malidado de ptl...para �oDS - Hermann Kohls - Retluer lIoenf. pára eonl· faço pul?,lic:o que d.!1rante o pr. exercicio na Comarca de em duplicata, devendo
•ru ". .. IC.o de· truir maosol60 na na sepultura de .aa esposa. .'!nte me. de J�nelrol arrecada- Jaraeo' Bltado de San·' eoostar deste' a flanç.a '" � ca C.. se nesta eoleton., O Imposto a- '"

• D ii
.

bl
.

omo requer.
.. cima, referente ao 1.0 semestre ta. eatarIDa, ;:)ras, na que ar tro. em qUlnh.D-

muros e.�. Franz Hesselmann - Re,oer Ue.n,. 80nl- do vigente exercido:
.

forma da lei, ete. tOI mil reis (500$000)
trl,lo de um predlo destinado a 1I0tel, em leu Todos os que não !?!iare.

'

Faz 8aber aOB que o para cada um. Preso Oll
terreno sito á rua eel. Emflfo ·Jourdab Como re...uas prestaç6es no refel'!do ma. prelente edital virem ou atian�adol OI réo& e fia ..

, . j' .' poderio faze·lo no proXUDomes .

h
.

i ...
qoeJ', oltservando'Be as leis em v gor. de Fevereiro com a multi: de dele eOD e.c mento uve- do o prazo de recurso,.

Dia 2! , 200/0. '

I
rem, cQm o prazo de voltem 01' autos coneill.

Angelo Rubini � Requer licenfa para insta-· .\ cobrança f!xecuüva será feio ,quinze dias, que no pro· �08. Esta .Ientença foi
lar em seu terreno t roa Mal. 'Deodoro da Fon· ta�::t:ri:'d�taR�:d��:iadoais cesso crime que respon- dada fora do prazo Ie·
seca, um posto para venda a granel de razolfna de Jaragdá 2 de janeiro de 194:0'1

dem

n.
este Juizo Leopol- gal em consequencia do

e oleo, tendo anexo uma oficina mechanica, Ie·
.

'O escrivio: do Klotz e outros, for acumulo de serviço. P.
tio de lavagem. de automoveis, etc. Como requer, Hel�odoro Borge�. proferida a sentença do I. R. Resslvo a entrell-
ficando entretantó o requerente sujeito '8 exlgen·

.

teor abaixo: pentença nba «Guilherme Gruetz-
cia da Prefeitura C'lm relaçlo ás plantaI a serem DESPERTE· A· BILIS cVietos etc. 10 Dr: Pro· macher. J�raguá. 14 de
apresentadas.

.
. motor PUQUco d8 09mar· Dezembro de 1939. (as8.)

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jara- DO SEU FICADO ca, denunciou Leopoldo. Arno Pedr,> Hoeschl, Juiz
guá, 25 de janeiro de 1940. Klotz, Ricardo Maßs, AI- de DIreito.!' E nAo h3-

Renato Sans, Secretlllio. s-CaIoatel_-ESiltaráda vina. Weise, Rtcardo'Gie· vendo sido intimado o
CUIa Disposto Para Tado se, Helmuth Oestrich, �- reo Leopoldo Klotz ipot

Seu fieado deve derramar, diaria· mili') Oruetz'macher, GUI' se 'encontrar :em logarmeDte. DO estomago. um liu<> de bilis.
h I

Se a bilis Dão corre liVt'emeooo. os Iherme Oruetzmac er Ije incerto e não sabido,
:�DtoÖs��in�:::'� :e:,=�: Arnold,> Giese como io- mandei pas8�r o presen•

A
.

h
. Sobrevem a prisão de ventre. Voc3 CUfSOS' no artigo 303 da te edital com !J prazo dermarln os e roupas para crianças BeDte_ abatido e como que envenena- .

L ido, Tudo é amargo e a vida é um Consolidação das e 8 qninze di�s, pelo qual
ESPECIAr.lpADES em linbas e fios de lã,' seda, m=io�implea evacuação Dão tooará Penais, por' tel' �o primei. fica o referido i'éo �inti
algodão, crú e mercerisado, para qualquer trabalho Pil�l:.a. C�;:,*,E�S �:� � fFi;;=: roo agredido a Ricardo mado da sentença 'acima

,

manual ou à machina. para uma acção certa. Fazem eorrer Maßs e os restantes a" traJiscrHa, E para. que
V

.

d" t' t l' d livremente esse litro de bilis, e você
á 1 h h iarta Isstmo sor tmen O em cores e qua tda es. sente ....e dispoáto para tudo. Não cau. gredido ague e·, num c egue ao con ec mento

AVENIDA GETULIO VARGAS oam damno; são suaves.e contudo são baile que se reaUsava do réo. Ise passou o nre.maravilho88s para fazer a bilis correr 5 �

(em frente a Praça· 7 de Setembro Jaraguä.) livremente. Peça as Pillulas CAR· no salão Dr. Lauro Mui- sente edital que será a·
TERS para o Figado. Não acoeioo

á't d 29 d M j. f' d d
.

Fimitações. Preço: 3$000, ler, nOl e e· e 8 a lxa o as portas o o.
...----�_."""il! . do corrente ano ...

Roce· -rt:lm' e.·� .pu,b'iclldo lpela
DelegaCia de�Pollfl blda a denuncia proce- imprensa. �loca1. Dad_o e

cia de Jaraguá . d�u"�� as· formalidades pass�do nes�a .cidade�e
"ic�nças pana fun� legaiS para a formação J8ra:guá� aos vmte e q'fia.
�.

�,

de culpa. Nesta loram ou· tro dias do mez de Ja
clonam.e�to de so vidas 5 testemunhas de neiro de mil noveceQ.tos, cledaäes acusação e 4 de defesa. e quarenta. E:I, .Ney Fran.
No corrente mês renovam-se Os denunc!ados furam cp,· ,escriyão, o subsQ_re.

na Delegacia dePolicia as licen·
na forma da lei, co.in e- vi., As:s. EU1olidesde.Quei

ças dé funccionamento das so-

Grupo Escolar ·((lbdon'Balislàí., e' Curso Ciinfplementar ciedades. Q requerjmento. �e�á xeção de Leopoldo Klot� i'oz Mesquita, �Esta eon·
instruido com a licença do ano que daixo� cor�er p"p'rol� .form'e O'J Q�igi��tl.90 f9ue

Torno público sos in-
.

da obrigatoiiedade do en. anteriorC\íe ,próva de esÚ\tutqs cesso á revelia, �o�am dou�f.ê.. , "1 ß�

teres'" d ti' registrados. Todas as sociedades
quall'fl'cados e interroga· Ja'raguá 24 de Janel'ro...a os que a ma r· SlDO, e os que não forem estão sujeitas a essa licença.cuIa dêste estabelecimen. matricullid08 na época I Jaraguá,'\9 de Janeiro de.r.�,940. dos, �presentaram den de 1940. ,

to, para '&cno letivo cor· legal estão sujeitas a Paulino N. Bomn tro do triduo legal fi sua O Es%rÍ'tâo
rente, será sberta no pró. multa de .20$ a 200$000 ,_ Del.egado de Polich.. __

defesa escrita, fls. 61. NEY FRANCO
ximo dta 25 e encerrar· ae acordo com o decre. Com vista dos autos, e-

. se á no dill 30," d1ls 9 ás to lei n. 301. ' FRACOS E ANEMiCÓS! ", mitiu o Dr. Promotor Pu·
12 horas. A matrícula do curso

Tomem: blico O parecer de fls.
Serãomatriculados nos complementar será feita

VINHO CREOSOTADO 63. O que tudo v.isto e

dias 25, 26, 27 os antigos nos dias 7. 8, 9 elO. .

Do Ph. Ch. Jooo d. 'SlIva Silwira atentamente exammallo,
alunos mediante ß entre. No. :dia 9�j\s 1,4 horf:\8 E,.pr<:scdo WII ....... : e Considerando, que. a

ga do cartão de promo· terlo lugar
.

08 exames TO,sIU prova material do crime
çlo e nos dias 29 e 30 de 2.a época e de ad. Resfriados acha·se patenteado pelos
os novos alunos, missão 80 1.0 ano do Bronchita autos de corpos delito
Os alunos do Lo ano curso �omplementai', de fls. 7 e 8, procedidos

deverllo apresentar cer. Ja·raguá, 17 de Janet
Escrophulo.. em Ricardo Maßs e Leo-

tidAo de idade. lO de 1940. Cónvalecenqa.· poldo Klotz, respetiva-
As crianças de 8 li 14 A diretora VINHO CREOSOTADO mente; Considerando,

'4i"C�'F'iii1 ... ..�."!'.iu:a!�ús estão su 'e,itaa a lei Leonor de Souza é um gerador de saúde. que 8. autoria do crime,
"

..!- "'.. �, -,1. 'I ••

•

•

.

'- .

Elias p recis am fi e
Kolynos, Limpa seus

den tes melh,or e com

segurança e destróe
os g

é

rmes que ata

cam os dentes e cau-

sam a cárie.

BF4)»a,;»>>D)).,J_.._

·Palace Hotel
de Martins Jaruga

Rua Barão do Rio Branco N. 62

Automovel na Estação

Curityba '" Paraná � Brasil

. »»,,(CS«(O»»B).(C««O»_

ia preços bal'atissimos, só na

Casa Frederico Vierheller
Rua Abdon Baptista

do

Dr. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doenças de senhoras,
Partos

Consultas pela manhã -no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio Vargas, es
quina Rua José Bonif�cio, defronte a Prefeitura.

fALA ALL�MÃ()

Tijolos ôcos
fornece qualquer quantidade a preço razoaveJ

OLARIA .A.UOUSTO BARTEL
Jaraguá.

.

'

Lloyô Brasiloiro
Companhia Nacional de Návegação

Proximas sahidas de vapores do porto
de São Francisco para o:

NORTE
cMIRANDA� a 2 de, Fevereiro com escalas por

Santos, Rio �de Janeiro, Vitória, Caravelas,
lIhéos, Bahia, Aracajú e Penedo.

Mais informações com o Agente em �araguá
BERNARDO GRUßBA.

PerrolinaL Mina'n(�Ora
o Tonico capilar por excelencia !

Destina-se a manter uma higiene perfeita dö
couro cabeludo e embelesamento dor cabelos.
Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des-
trai a caspJ, Pior'mais rebelde que seja:E um

remedio sol:)e�ano c�mtra toda e qualqt:1ér
AfECÇÃO' DO 'COUR0 CABELÜDO.
Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumaria�.
Produto dos LABORATORlOS MINANCORA

Joinville

Correio do Povo

,,,

Prefeitura Municipal de·
Jaraguá
,Edital Da U. J. B. para este fornet.

H. ABAETE

Requerimentos despachados

CASA· SONIS

Optima 'Oppor·
tunidade

Vendo minha CASA
construida ha um anno

'

e meio (nova), situada' á
rua Epitacio Pessoa, pot
preço de occasUl0.

Informações com o

proprietario Rodolfo Zas..

trow ou nesta redacçlOt
.'

'
..
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"CORREIO"Banba, conservas
e cereaes para a

.

Europa
Porto Alegre. - Conti

nuam augmentando OB
negocíos com os paízes
europeus em guelra. Vol
ta e meís ehe gern pedi
dos de preços psra to
neladas de comestíveís,
havendo uma certa con-

---------___,.-

correncia entre índus
tríaes e expórtadores.
Ultimamente foram Ie

ehadas grandea vendas
de banha, cereees e con
servas.. Um vapor está
recebendo o carregamen
to de 12.000 caixas de
banha, destinado a Ber
Iím. Mais adeante, um
outro navio recolhe para
seus porões 5.000 caixas
de conservas para a In
glaterra. Por estes días
deverá ser feito outro
grande carregamento de
cereaes. Sabe-se que es
sas vendas attíngem a

quasi 10 míl contos.

Gaahe 11$ diarios
Em sua própria casa,

nas horas vagas na rnais
rendosa, original e artis
tica industria domestica.
Facil para ambos os sexos. ,

Informa-se gratis. Deselan- Faço publico que acham'
do se amostras e catalogos se em meu carterio para se·
illüstrados do trrbalho a rem protestadas por falta de
executar, remetta 3$, meso pagamento, na data de
mo em sellos, 'a F. Mari· vencimento, duas Letras de
nelli. Rua 15 de Novembro, Cambio no valor de Rs.
312 • Caixa Postal, 2436, (500$000 (quinhentos mil
S. Paulo.' reis), cada uma, em que .é

devedor Hugo Sträube Ju
nior' e credor cA Noticia»
de Joinville, e como o de
vedor reside fora desta Ce
marca, pelo presente o in
timo para no.:prazo legal,
efetuar o pagamento, fi
cando notificado do pro
testo si não o fizer.

-Iaraguä, 24 de Janeiro
de 1940.

Inaugurando a sua nova praça de e�portes,
o Brasil F. C. realizará

Amanhã, Domi.Ago, 28 de Janeiro
Grande' TDrneio 'de futibol
com disputa de lÔ1das 'taças, parÍicipando' o seguin.tes clubes: E§TREELLA, de Retorcida, aORBOLETA,de Hansa, JOAO PESSOA, de Itapocusinho, SELECTO,

.
de Bananal, e BRASIL F. C.·

Inicio do Torneio: ás 8,horas da manhã
tntr!! os quadros secundarios do ESTRELLA, JOÃO

PESSOA e BRASIL
Ie tarde jogarão os primeiros quadros do Selecto, larbo:

(

. let8, Estr�lIa e Brasil.
.

No campo haverá ainda: T/RO AO ALVO,QRANDE CIIURRASCADA, BEB/DAS;
CAPE', DOCES, etc.

De noite: Grande BAILE no Salão Wolft
com entreg·a das taças aos vetttedore6.

,
.

RegisfroCivil HILDEBRANDO AUGUSTO GHMES1\rtur Mueller, Escri-vão U
e Oficial do Registro Civil
do 1. distrito da Comarca
de [araguä, Estado de San-
ta Catarina, Brasil.

'

Faz saber que compare'
ceram em cartorio exibindo
os documentos éxigidos
pela lei afim de se habili
tarem para casar se :

Edital n. 1.022 _

Guilherme Volkmann e __� _

Paulina Glasenapp. B' O C IEle, solteiro, lavr ador, GrupoEscolar ClndaR apllsla" arnava na ----------
brasileiro, com trinta anos l. Por resolução de 19 do Sociedade dede idade, natural de Blu corrente, tendo em vista a

menau, domiciliado e red proposta feita pelo Depar- Atiradores
dente neste distrito no lu lamento de Educação, e por
'gar Ribeirão da Luz, filho convenienda do Ensino, foi
de Hermann Volkmann e removida a directora do
de Augusta Volkmann, do- Grupo Escolar cAbdon
miciliados e residentes nes- Baptista», d. Leonor de
te distrito no lugar Ribei' Souza Neves, para o Gru
rão éJà Luz': .

po ,Escol�t,. ..�<felidano Pi·
Ela, solteira, domestica, res» da cid::\de de Brusque.

brasileira'; com \f'rnte e uin. para'exercer, interinamen,
anO,s de idade" �atural des te, o cargo de directora do
te

•
distrito, domj�Ui�da:e GnJP9 EscoJar· ;«Ab�n Bap ..

reSidente neste dlstno no· tista�, foi np,meada:a pro
lugar Rio do Serro, filha de· fessora, sra. d. At'lesia Wal
Guilherme OJaseJlaPI? e de te� Crespo.
Alvina· Glasenapp, lavrado·
rflS, naturaes de I3lumenau,
ddmiciliados e residentes.E·

.

SPORT ·E·Sneste distrito no lugar Rio
do Serro. S

. .

I ':r
•

J
�

24 I 1&40 enSaclona 10rnelO no.
aragua, - -

li • .'
. ,

C,E para que chegue· ao campo da BraSil F. .

conhecimêrito de todos pas-: Terá logar amanhã; conforme
sei o presente edital que. já noticiamos, a inauguração da

,

bl' dI' nova praça de esportes do .ßra·
sera pu Ica o J.>e a Impren sil f. C. sita â· rua Marechal
sa e. ,em cartono onde se: De'odofo realizando·se sensacio
rá afixado durante 15 dias. nal Torn'eio de futebol, do qual
Si alguem souber de. im- par�iciparão sete lI.uadr�s. d,e �in-

d· �. co clubes, e que conshtulra, t'S

�e ImenLOS acuse os para tamos certos, o maior aconteci-
fms legaes. mento esportivo destes ultimos

Artur Mueller tempos, dado o numero t; reco-
EsorivAo Distrital e Oil nhecido valor dos compehdores
eial do Registro Civil o !nicio será �s 8 heras da

!Da-I• nha com os logos das equipes
secundarias, entrande em acção A 18 do corrente a
á tarde as formações <crack.s�. Credito Mutuo Predial
Para ambas as elas.ses partl�l- fez �reaUz8r o seu se-pantes foram offerecldas belhs-' ,

.

simas taças a serem disputadas.. gundo grande sorteIo
Além do programma futebo- deste anno. }?oi contem

Ii�tico haverá �o campo do .�ra- plada, no mesmo, co.m
sIl, tambem, ttro.2I) alvD, rifas, O premio maior [;0 valorchurrrascada, bebIdas, etc. A'

•

noite realizar-se-á um grandioso de Rs. 6.000$000, a. ca

baile no Salão Wolff, sendo en- derneta N. 15.207, per
tão entregues os t�ophéus aos tencente .i prestamistavencedores do torneiO. Maria: José Ferreirt!, re

sidente na eolonia de
Para annuncioa? pesca do Araquary, mu·

"Correio do Povo" nicipio de Paraty.
.

Vêm sendo aguarda.
dRS com o ID.aís vivo in·
teresse pela' sociedade
jarsguaense, as festas do
C li r n a val deste anne,
otganisadas pelas speie.
dades cE s p o. r t i v 8»

.

e

cdos Atiradores. a rea·

lizarem se na séde des'
ta ultima, nOß d i a 8 3,
4 e 6 de fev:.ereiro. Cons
tarão 8S me�mas de tres
formidav�i8 'bailes, que
de maravilhosos pro�et..----------.:'-'------------
.tem

.

superar tudo o que Sociedade de Atiradores Jaraguá e
em homen�gem ao Rei da Sociedade Esportiva. JaraguáFúUa Bqui já se organi
sou, nAQ faltando, alnda, convidam V. s. e Exma. Familia para o grande
no doininge) de,carnaval, B·at·le Carnavalesco'o 'tradIcional matinée in-
fantil, COm distribuição que se realiza em a noite de SABBADO, 3 de· feve·
de premios ás fantasias reiro, na séde da Sociedade dos Atiradores, com ini·
mais originaes. cio ás 21 horas.

,

Para estes baHes., co" DOMINGO, dia 4, ás 3 horas da tarde
mo é natu.ral, os convi· Danra Iolanfll á Fanfasia
tes estão sendo muito �

NB. - A fli�tasia é obrigatoria para solteios e casadosprocurados. até 40-annos - Para a dançll, infantil será conferido um premio
á ·fantasia mais bcmita e mais original.

TERÇA-FEIRA, dia 6, ás 3 horas da tarde

Matinée
.

Dan(8nfe
A' NÕÍTE

Grande Baile á Fantasia
Ornamentação e ilhtminação fantasticas -;;

Gt'ande �ontanha Russa.
Sem convite não haverá ingresso .. - Reserva de

mesas e convites. p&.ra extranhos, tratam-se com o sr

A. Krause (EmpresuJ). AS DIRECTORIAS.

Supplente do
dr. Juiz Substituto
Por resolução do sr. In'

tervenror Federal no Esta
do, foi nomeado o sr. João
O.Müller, commerciante es

tabelecido fi rua Marechal
Deodoro ela Fonseca, 1.0
Supplsnte do dr. Juiz Subs
tituto nesta Comarca, •

olive-t-bi·

I�LiXIR DE NOGUEIRAl
o remedle que tem depurado I
o sangue de tres gerações!
Empregado com exito nas:

Cada máquina de escrever lern seus dotes
e vantagens particulares, mas a única que
as apresenta reunidas, demonstrando a sua

[ndiscutivel- superioridade, é a "'OLIVETTI"
Feridas

Eczemas

Ulceras

Manchas.
Darthros

Espinhas
Rheumatismo

Escrophulas
syphiliticas

A "OLIVETTI" é creeçêo de técnicos da vang,uarda
.

do progresso mecânico, de maquinários de alta

precisão, e de métodos racionais de fabricação.
. L • Peça hoje mesmo uma

demonstreção prática.
SEMPRE o MESMO I .' .

SEMPRE o MELHOR! ...

EliXIR DE NOGUEIRA ,:
Grande Depurativo do ::·angLi.
-------_.� Representantes para Sta. Catharina:

João Prosdocimo f.1 Filbos .- Rua 9 de Março 1%6

JOINVILLEEdital de pro

testo
ew

devid ..mente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com
escritório á rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo

Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se
de inventários, elabora contratos de sociedades em nome coletivo,
em comandita simples, de capital e industria, por quotas, de so

ciedades anonimas, comandita por ações, de sociedades coopera
tivas, de penhor agrícola, penhor comercial e enfim elabora con

tratos de toda e qualquer natureza, assim como requerimentos.
HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas. ú

Guilherme Hum�erto
Emmendoerfer, "

Tabelião·Ajudante em Exer
cicio. )

Ven de m'�·"s·e
terreno e casa do conhe
cido C�fê· e Restaurante
Plastwich, defronte' ad
Collegio São Luiz.

.. , Tratar com o proprie-
tario Paulo Plástwich. '

Credito Mutuo
Predial

�.. .,;.��,_��a......\.'_ ...n,

��_�oo:r,:�,1;;
Praça de esportes:

Rua Marechal Deodoro

Clinica Especialisada do
\

Dr. Alfredo ·Ciniello
Medico Especialista com pratica nos Hospitaes do Paiz e da Europa
DOENÇAS DE CREANÇAS e REOIMEN ALIMENTAR - MOLESTlAS DA PELE e DIAGNOSTICO PRECOCE DA LEPRA.CURA RACIONAL DAS ULCERAS GASTRO. Duodenaes sem
operaçao. - REGULARIZAGÃO SCIENTlflCA DA NATALIDADE(Methodo mode.'?<? para évi�ar ,a. gravidez sem empregar meios

arttfl�la�s e pre]udlClaes ao organismo.)T!atamento especlahsado das Dotlnças Internas Infecciosas Tro
pJCaes e Nervosas, princiJ!almente,�Epilepsia, Hysteria, DebiÍidadeSexual, Espasmos, Gagueira e de certasmodalidades de ParalysiasÇonsultas Diarias em Gaspar(Via Blumenau - Conducção a toda hora)

......_B"".,,,.,

BEMORRBOIDE!_ S�� �Up'!:aÇãO
.Doenças aao-retaes, varizes

e erisipela sua cura. CA.SA DE TINTAS
Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA Ce Zinderstein " eia•

.- BLUMENAU
••_....aa«.._� .

RuaIS de Novembro, 983

T·',rnbem em "idro de 3 ram"nC\o,

Pharmacia de Plantão

Estará de plantão ama

nhã a Pharmacia "Nova".

-�.

Exijam o sabão

Na cordilheira altissíma dos Andes
Os chimborazos solltarios. gra�.?es,
Ardem n'aquellas hibernaes reglo�s. o

RUCTe embalde e fumega a solfatera ...

E' dos lábios sangrentos da cratera

Que a avalanche vacilla aos furacões.

A escoria rubra com os gseiros brancos
Misturados resvalam pelos flancos
Dos hombros friorentos do vulcão ...

. . . . . . . ..

As�im', poeta, é tua vida im�e�sa,
Cerca te o gêlo, a morte, a mdtf�erença"
E são lavas lá dentro o coração.

CASTRO ALVES.

o

Anniversarios Casamentos
Realizar se-á hoje, civil

e religiasamantt!, o enlace
matrimonial da sr. Walde·
vino Medeiros com a se

nhorita Clara Drechsel. Ser
virão de testemunhas por
parte do noivo o sr. Ger
mano Wenok e Senhora, e
da noiva o snr. Eduardo
Drechsel e 3 senhorito Ma
xima Zelanda Gomes.

•
Passou, a 25 do correu

te, o anniversario da snr.

Paulino Natal Banin, es

forçado Delegado de Po
lida do Municipio.
-'- 'Dia 26 anniversariou

a exma. sra. d. Ruth Len
nenberg Carnara, virtuosa
esposa do snr. dr. Renato
Camata, dedicado medico
chefe do Hospital São Jo-
sé. Falleeimentos

- Completa dia 31 o Na madrugada de 25 do
seu primeiro anno de exis- corrente, falleceu, em Re
tenda a interessante crian- torcida, a veneranda se

ça M�ria de Lourdes, filha nhora d. Dorvalina Vargas
do distincto casal Naime e Oorrea, progenitora do sr.

Honorato Tornelin. João Correa Pilhe, repre-
Maria de Lourdes vê, en- sentante deste jornal na

tre sorrisos, transcorrer o quella lecalidade.
seu primeiro natal, descui- - Tambem na manhã de
dada e feliz, porque sabe 25, fàHeceu, nesta cidade

que completa no seu lar a o sr. Rudolfo Mose�, velho
felicidade de seus extre morador, estabelecido co!,"
mosos paes. I sapataria á rua Epítacio
cCorreio do Povo> de-. Pessoa.

põe aos pés de Maria de ---------

Lourdes uma braçada de tello. sob o natrccínío do
flores e os votos sinceros Centro Carioca, houve
de todas as venturas de alvorada pela banda de

que é merecedor o seu in. clarins da. Policia. Militar

nocente coração junto so marco do futu
ro monumento da funda
ção da cidade, e hasteá
mente do pavilhão us

cional no mastro do mar
co do futu2'o monumf:>nto
á 8andeira.
Na foz do' rio Carioca.

n� Flamengo, foi colIo·
cada uma placa comme�
moratfva, acto esse que
foi f!ssiatido pelo prefei
to do Di8tri�tO Federal e

uutras altEis autoridades.
A' tarde realizou-se u·

ma visita ao marco da
fundação da cidade, D9
morro. Cara de Cão, Oti.

FortBl'eza de S. João. ,

Anniversario da
fundação do Rio

de Janeiro.
Rio. - Em commemo·

ração do 373,0 da funda
ção

.

da cidade, realiza
ram·se, sBbbado, diver·
88S solemnid des. Pela
manhã houve romaria "á
egreja. db São Sebastião,
teQdo sido depositada ali
ums coroa sobre fo tu
mulo de Estscio de Sá e

r�zada8 v�aif.s missas.
Na ESi}lauada do Cas-

.. '

Tintas, Esmá/tes,
Vernizes,· Pinceis
Todos os artigos para pintura e construcções

MORDENTES E ANILINAS
para serviços de madeira em geral

Economise tempo e dinheiro comprando na

o

Virgem Especialidade
de WETZEL & elA. .JOINVILLE (Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA
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