
I Dia 11 do corrente deverá passar por esta'
cidade, onde terá curta demora, S,. Exa o snr.

Getulio Vargas, preclaro presidente da RepLlblica.
S, Exs, viajará até o podo de S. Francisca

nó cruzador «Rio Grande do Sul»,
<,

seguido por
uma' esquadrilha de aviões navaes

,
Na cidade de S, Francisco será o Chefe de

Director�poprietario: HONORATO TOMELIN --'-- Caixa Postal N. 12 ' . Redactor; João Crespo Estado nacional recepcionado pelo sr. dr. Neres
====�====�=================�======��=====""'-=,="-"'�-=�'=='=�= Ramos, interventor federal e autoridades, inau-

Sabb�do, 1 de Março, de ,1'40 ..� I S. Catharina .... N. 1.010 gurando entre outros melhoramentos de relevante
alcance, à bsse de aviação naval

- l'
o

'Aeroportos de S. Catharina Vendmentos par» Descoberta japona Feira de Amos- Seguirá depois, de automóvel, com sua ee-

. os membros das sa para conservação trai de Santa mitiva para Joinville, onde passará algumas he-

O desenvolvimento da nsuttee Civil, acaba de Juntas de Concilia- de dormentes catharina J
ras e visitará os principaes estabelecimentos da

aviação commerclal em ser retirada a linha de ção e Julgamentos o ministro Oe! Viação co- cidade.
díreeeão 'lia Argentina alta tensão que "passava viou â Estrada.s de Ferro Terá logar a, lO do I _

A chegada. �e S, Exs. a Jar�guá, será pre-
veiu estimular a construo junto ao aeroporto, pre- (). presidente Óelulio Central do Brasil,' á Ins corrente na capital do viamente annunciada, sendo quasi certo que aqin
cçio de campos de avia- [udicandn enormemente Vargas assignou decreto peetoria Federal das Es Estado, conforme jã an- chegará ás primeiras horas da tarde do dia l l.
• 1 d 1" 1 a lo ll ", d $ tradas e a todas .-as ,ferro '

dçao na or a
.

o nora . ca 188.Ço.O
.

o campo, fixando em 100 para o . nundamos, a inaugura- Autoridades e o povo jaraguaease . everão
sul do paíz. Essa providencia, to' vias adminisiradas pejo Go-

I F
.

tar ao-i lit
. .

d d E t d N
Além da bsse naval de : mada após os nseessa. presidente das juntas de verno da União.· uma cir: ção offieia da erra de pres r ao mc J o Inspira or o s a

.

o ovo, as

Florianopolis, excêllen rios entendimentos' com Conciliação e ju]garrien cular transmíttíndo finfor Amostras de S. Cathari- homenagens a que tem- direito, nlo só pela sua

temente· situada ne ex- a Prefeitura. local, a Em tos e ,de 40$ p�ra 03 mações do consul do Brasil na, cujo acto será pre- alt.' posição
.

de primeiro magistrado da Nação,
tremidade merídíonaí da presa Sul Bra.sileira de seus membros, por' s·\",s� em Kobe sobre a desce sidido pelo eminente ehe- mas, e sobretudo, pela larga visão com que vena
Ilha doe Santa .Cathariúa, Etect.ricidade, e 'o Aeli'ú são, não devendo o nu -

berta japoneza de um pro' fe da Nação, dr. Getulio objectivando os grandes anceíos da pátria com.
d ri I Ll à I S A per cesso electrice 'para con·.... J
e CUJ; camp-: & DOUSO

I ,CY_I gusssu , ,,'
mero de sessões últra- d

" Vargas,.A respeito rece- mum.
'

os appare lhus da "Vasp: mlthrà 8 cousrrucção -de .'..."
'

. servsção . e dormentes fer'
e da "Condor" se utílt- uma entra pista, de 900x passar de 5 por ,mez',.fl· roviarios, beu o snr- tenente Leo- -------"-------------
saID normalmente, notí 100 metrns, cujos traba cando ainda estabelecido nidas Herbster, prefeito ESPORTES O Intel torctsmos aa dias a ,Gons· Ibos jà fors,rn atacados que os vogaes terão di.! DR, J. I. ROCII lOURES municipal, o telegramma

. �en
trucção de uma pista de pela 9',a re�lão da Ao· reite à percepção de 30S MEDICO -ESPECIALISTA que transcrevef!1os: .COPA ROCA- Nereu Bam_
aOOx100 meh:o'\l no aero- roneutíca CIvil. também por sessão.' até· Olhos, Ouvidos, eTernos subida honra A cartida de desempate entre palIOU por Ja-perto de ItaJay, e agora O campo de Blumenf:Lu,. d 3' .' Nariz e ·Oarganta. i' r

---

pod�mos dívul(lar que sitU!ido'-eLtre' a serra}.lo o num�ro e , por.,mez,
RUq Principe" fóne 334. conv!�ar Vff'.�' ·IPaFra,ina�-. ��adO:::'�� i��d�::'S�p��io: � &

vae 'ser augmentado o Mar e o Atlaotieo, ,ã mar· .

.

',.-

jOINVl{lLE' gura�o o leia elfa ""- trouxe a supremacia dos porte- ....

aeroporto de joinville e geDl do rio Itsjaby, ser', Annunclem no ; -:,'

.

mostras dez março com a,ho� qU,e consegui(am ,aquelle

f!rlep'aerà�uo um novo, em nV1h''!':aá p.rei!!eFí�oarlmi·aen·80tpe,..lai'slia c, cCorreio do poV".o», U'ma decl'sio do In
a presença eminente pre- é,g:�c:���, �nic!' c��!� 4�:�

D um nu ,
I, J "

'.'
, "

•
-

sidente da Republica. dr, derrota, a má'organisação d-'!
Em JpinviHe, segundo CUfHyba, " f 'terventor José Mal-, S nOSSO quadro, asua falta de har-

noticia' traDsmittida ao O D, A, C, já deu in i- Officiaa,polt..' h' Oetuho Vargas. - au- .onla e apuradâ�fficieRcia tech·

Depa: tamÊmto de Aew· cio á llmp€za. e pre6aro
1 em Ube�da"'-' ',' ,

:. J.
' c.

er
. dações - Administração.» nica. Qeix�mos porem de taes

I
do terr.eno pretendendo

...... Tmormam de Belem commentan�s, porque .,!o fute-
-__;_----------

" ,

'-.

d' P .
.

j
, ból... !: mesmo porque )a se en-

,
constl'Ulr um ea.mpo de RIO, - O comandante o ara que O sr. ose

.
contra em Buenos Ayres, tendo

Dr. Arno Pedro. 300xl00 metros," em 0011" Lemos Baeto�; q'ue está Maleher interventor fe-, O Ministro da Edúcatäo seguido quarta-feira, 'em aviã?
HoescbI dições de receber a vi interim:men.te ,na presidoan :deral �aquelle Estado decidiu que de accordo d� Condor. a emdbalxTada Rbrasl-,

. , d· j'2: ·d· t 'd T'b
'

·1 d S'
.

, 'I
.

I ,,<li d lelra aos JOioS a« aça 0ca.
SIta os av ueB ,

o ypo cla o q _um e egt,l baixou uma' :recommen. com a �ova e,ls a .....o
•.

e·
n,a capital portenha, A mesma

a j,U.-52, semelh8�tell,�ps rança NaCIOnal, mandou
d _

'

I
\ sappareceram os qualifica- está assim constituida: presiden

da cVasp>>,:,' ..
"

.. expedir al'tará de soltura açao. d�c ,arando, que tivos cequiparado, olticial te, C.stelJo Bran�o; technico,
a favor de varios oficiais não permlthrá, seja sob e equiparado e < officializa- Jayme Barc�llos; )ogad�res: Ay�
d' ',.

,.

I
. .

t t' f
'

d
.

4- • moré, NASCimento, Norlval, FIo-

I S �
O exerCho que eonc unam que pre ex o ar, a mau� ,o', que carac.er�zaram os

ri"do, Jahú, Zeze Procopio, Zar-.

omann oren'SB
as ,penas a que foram con· guração de seu retrato tn.stItutos, de enSlDO supe- zur, Affonsinhà, A!gemiro,. Lo·

. a I
codenados, estando entrt3, "t' -

brC l'ior mantIdos pelos pode� pes, Romeu, Lele, Leontdas,
I

'

.

eles Q tenente-coronel Oyr, nas. repar lçoe'i ?U I as
res publicos loeaes, subsis. Carvalho Leite, Jayr, Carreiro e

I : ton Plaisant que J'á foi pos e quaesquer departamen tindo sómente os dfl cauc- HeLfcult;s, .

d' I 'd

I Pelo 1. Suplente d'o Juiz·' ,
-

,

't t d . - eontdas, (Ipezar e mc UI o
" em h�rdade. '

. os es a oaes, tanzado ou reconhecido,' na representação, até hontemSubstituto. em eX9JCICIO,
porem não havia. seguido, por

1,
foi pronunciado 6 réo An·

que para elle ainda não- tinha se

dré ou Andréas Rothem . obtido consentimento da justiça
• I berg, de,sta ddade. no art.

RA [) lOS [) E CLASSE ,mi�i!�!�' outrA decisão, a peleja
'

}
. I :�� :� a���i�'o (��'�é�e� A �'.,

•

'

. '-,', .:
"

.'
"

• _, "

'

.

" ,

"

• :":a��e:Q! �c��in�rá����ii�!
ii ,'df. Luiz- de Souza; - está cotifiant� que se consiguirá
;\.".

.' fpr'am pmnunciaôQs JOf:: ",.
,,,

uma rehamUtação para Cl futêl1ói ,

, ,'. , I dão Alves Daviêl .

e José lladónal.�alá que assim a<o:on- ,

., Regressou qutn,ta- fel- Floriani, de Mafra, o pri. ,teça.
'

-.' c

r�; a ',tarde) da capItal do meiro como autor e o se O Brasil em Hansa' '..
.,

Estado onde' se achava gundo como cumplice, no O Brll$il,'p, c, ,domingo' ulH· de abertura do trafego
em go�e de licença o ärt. 3,38 n 5 da C. L p, ... mo excursIOnou a Hansa, �nde publico denum trecho da

d 'A' 'P d' . H·
, (estehonato). E' advogado enfrentou ao BorboletH, sahmdo- "," �, , ,�a·..,..

sr· - r.,
.

r,no� e roo' oe- dos re'os o dr, CL.. I'C1.orro' ,. vencedor este pelo SCOl;'e de' 5 a, 4, .rod(.;vl,a, �OlnVJl1e·Cunty-
schel, mteg-ro JUli de ,Netto, -

'I 11

"ne'w"
,;'

�

tA,Or.'It.'u"'.:r'
. ., � O 1 te'!lPo terminou favoravel ba ,0 'sf�' dr, Nereu Ra,

ao Brast! de 3 a 1, mas no sup-,
'
,.' ..Dire'ito da Comarca, A 1 Pelo Dr, promoLor Pu plementar viu·se obrigado a en" mos, Interventor, federal

; S. S" que J'á assumiu as ,I blicv, fo. i oferecido l,ibelo trar em cíÍmpo desfalcado :de no' Estado, S S, quet dou, de seus melhores elemen,. '.,' ,
.

. .; I.

,funcções do seu cargo fl,cusatoTlo c?n ra o re? a-
tos, do .pivot. Haroldo e do vIaJou' acompanhado do.

.

.

' flançado, MIguel Jose de São receptores que representam a ultima palavra na classe de radios h If M h k bt d d" >

. a"presentamos, com o nos- Souza'. de;:ta cI'dade, acu d N -d I t d t d t
'

..
II a_ n e, /! .

en o o qua ro snr, coronel' jÍJventino
b du

mo ernos. . as on as ongas e cur-as - prQce� en es as es açoes hanseatJeo assim grande vanta-
. d- te. d. 14 B'so a raço, os votos e sàdo no art. 303, o qUol a grande ou pouca distáncia _ estes receptores modernissimos offe- gemo comq:tan an e o •

feliz regrt:sso á terra ja- tem por advogado o dr.
-recem recepção incomp:uâvel, em sua pureza de tom 5iuperam a iudo O lrasil l.����sa 30S sebs C, ,e ,de, ;.tlguns auxilia:

raguaense, Luiz de Souza, -

quanto se póde imaginar: _� Prestam a q!t�l- jogadores que está marcado pa- res dó ,seu governo, fOI
foram requeridos os in' ra amanh,ã. as 3,3� b<?ras da ta:�·, 'recebido pelo� sm, pre�ventarios dos falecjjos, Ru quer sala um aspecto de gentil�za e lindeza, de, um rtgoroso bemo dos dOIS

f 't L 'd "H' bUm desfal-úe dolfo Moser, desta cidade, quadros, ' , I el t') eQm as . er ster
.... e Dorvalina Vargas :Cor. V··.. '-.. 'b d 'f

. I e' autoridades, ,�nl, frente
reia e, Conceição Pereira

..

ISI.em a eXpOSI(aO, em rewe, es es ! Aymor� x ßT'asil' lao predio em'eb";strur;o
.

•

"omp'a- e·s radios A'e qu lidad' Podemos tnform.. r qpe os
'.. • It

..,._

de Oliveira, reepechvamen· lO... .. av . I : UI. a e., quadros dos clubs at:ima deve· do Paço MUniCIpaL
te, de Ribeirão Grande e rão enfrentar-se no dIa I? �este .' Em nossa cidade o sr.Rio - O gabinete do Ilha da Figueira. - . DISTRIBUIDORES: mez, no campo do Brastl, em '

•

lIlinistro da Fazenda for- Discordou da conta re' disputa de Iind,a taça, Desde já Interventor e sua corni"

neceu aos jorn"lista� a e"e querida pOl' Alwina Klentz,

H J d & C.
I nota·se grand� interesse por Uva tiveram curta de-

Or
.

an' Ia
I parte da-rapazlad,a de ambos os .'

d
'.

1iocreditados a seguinte no por seu advogado dr, Luiz, .

.

I
clubs,

'

mora, ruman o, ago pa-
ta:

'

de Souza, como credo!B dO',
.

• '

.

' .,
'

. ra joinville."No balanço procedido espülio de Rúsa Stulzer, de Estrell"l x�omsu�<;esso Quinta.feira regressouno dia 22, nos cofres da Hansa. não só por não a· 1 Em
.

RetorCida domtngo as
•

_,

tesouraria do papel moeda �Iesentar a conta' as for· . JOINVILLE JA,RAGUA' equipes do Esirella reaUzaram S, S,> passando por Ja-
da �::>ixa de Amortização,- malidades legaes bem co jogos -amistosos c�m .as do Bom· raguá cerca das' 7 horas

successo. de Jomville. - . Na �.foi apurada a falta de, mo por já !ia�er sido, an pelejà dos 2, quadros sahiu vi· da. tarde; rumo da cap'-
200:000'$000 teso deClarados vacantes e ctorioso o Estrel!a,l?or 2 a 9, tal acompanhado äe sua
Como não �ivesse reco deferidos á União Federal genio Wensersky, e por Oi Correspondentes' do Banco ,do As 4,30 !la·se IniCIO ao logo

"
,

"

Ih'd di' b
.

t t d parte de Roberto Bau- dos quadros A, que transcorre 'comitIVa,
l o. no prazo a el, a os ens cons an es ore·

'. equilibrado; aos 25 m\nutos os

importanda do alcance, f�rido espolio. - mann uma acção ordina Brasi '. isentos
. de imposto locaes mllrcam o primeiro tento

foi O tesoureiro responsa Concordou, afinal. comia ria de cobrança contra o por intermedio de Barbeiro, que beiro na area, esta para mandar
\lei Fernando Augusto Co. venda requerida de bens esp.lio de Gabriel Lesco Pede nos a firma Ber'j30 de dezembro de 1916, aproveita um chute de Sar.tii aos' um indefensavel, quando é pos-

elho susnenso P sllbstitui- da 11enor Vineta Wensers wicz, - d O bb d t 33446 d 31 d d
. 36 minutos os visitantes empa· t(,l -knockout> por ijma rasteira

... nar O ru ii, es a praça, e ., e' e ezem, tam e aos 38 conseguem o se" adversaria, O arbitro àpplica pe-
to, já' tendo sido ordenada ky. per haver sido ofereci·

foram remetidos á Co correspondente do Banco br0 de 1917, e decreto n. gundo ponto, terminando a pri· nalty, protestam os visitantes,
a sua pri�äo administrativa, I

do melhor preço, e desta 'Brasil, a publicação do com- 19826, de' 1 de abril de meira phase de 2 a 1 a favor _ate-s.e a 'penalidade maxima e-

pelo dir,eier geral da fazen maneira já julgar convir marca da joitlViIle. de a municado abaixo, que lhe 1931. r. aceordão da Corte dos joinvillenses. - ContinUan- os visitantes, por este motivo,
d N I á f'd d cordo com o art. 171 da . do a partida, osloeaes dominam, deixam o campo, ainda faltando

. a aCIona,

I
re er! a menor, a ven a

L 6 i d'
foi feita pela Agencia da Suprema, de 12 de junho su"ll'nha medl'a esta )'oaando 15 minutos ptua terminar otern-

O d I'
,

ci ei O, de LO, e Janeiro b I 1
" ..

e acor o com o esta' so IClta a. - ,quelle esta e ecimento de. de' 935, os correspondeu· muito »em', Orestes entreaa a po regulamentar, vencendo G

t t d f',
.

P de 1936, os ,seguintes au- ..
..

u o os unClonarios pU' Pelo advogado dr. . aulo credito, em Joinville: tas do Banco do Brasil es· Barbeiro, este escapa, entra na Estrella de 3 a <o,

hlicos dt> União, iniciaram ; Medeiros. por parte de tos: crime, promovido pe «De accordo com o ...seu tão iSt;ntos de todo e qual afta perigosa e vence a citadela O quadro vencedor estava as·

ße, simultaneilr.nente, O pro I cAuto do Bras'l S, A,», de Ja ju�tiça Pul)lica contra d'd b I
'

't t d I adVl'.rslclfia, mudando o placard sim organisado: Octavio; Argen-
,

Carlos }i'ri.tz Vogel e ci pe lover a, eommumca· quer tmpos o, es a oa ou
para 2 a 2, OEstrella prossegue tino e GuilherRle; Periquito, O·

cesso administrativo e o I Joinville, foi requedda uma mo��,lhe que, de aceordo municipal, proveniente do nos ata.ues, agora é Orestes restes e Brinco; Joãozinho, BarJ
.

't J'
.

1 veis em numero de tres, ..
P d AB'mquert Q po ICla a respeito, acção executiva contra Eu' com as l-eis ns. 3,013. de exercicio daquel1a funcção,» que recebe um paSSE de Bar· beiro, e ro, rdoino e Ola,

--

etu'io. Jaraguá vae ter a honr" SDr.
---::....---------------:---�._-

--- .. _._._ •._�--

.AluIe XXI .... Jaraguá " ..

Passou quarta·feir� á
tarde, por esta cidade,
com destino a Joinville.
0nde foi assistir ao acto

.a caixa deAmor..
tisaçio

JOINVILLE

MAIOR DO_ ,ESTADO

.\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de [sregué
Balancete da Receita Orçamentaria, referente ao mês de JaDeirO de 1940

Edital para habi ..

litação de berdei..
ros

o cldadão Jüãv Q. Muel
ler, primêitu suplente do
Doutor Juiz SubsWuto
um exereícío du Comz.r·
es de JlWlguà. Eslado de
Santa. Cutarína, Brasil.
na forma da Ieí, etc.
Faz Saber aes que o

presente edital virem que"
por parte deste Juizo to
ram arreeadadoe e pos
tos em admtníatraeäo os

bens deíxadc s por Franz
Vasemann que era llli)U
ral de Allemanha ü que
taleceu sem herdeiros
presentes, pelo que con

vido SOli herdeiros suces

sores do dito Fra j-�Z

Vassmauu fi vírem habt
lttar-se no prazo maxímo
de noventa días (9q) e c

requerer o que tôr a tru.m
de seu direito. E,' para
que chegue a noticia de

todos, se paesou o pre-
. sente edital que será' lj..

fixado no lugar de C'&8-
turne, publícedo peld Hu
prensa local e pelo Di
ario Oficial ds Floriano
[polís. Dado e passado
nesta cidade de Jarsgtiá.
aos vinte e dois dies do
mez de fevereiro do ano
de mil novecentas e qua
renta. Eu, Nc'y Frsneo,
escríväo. o subscrevi.
Assiuado. João O MueUer
1. suplente em exe reíeío.
Está conforme o orígtnel
do que dou fé.
Jaragutl, 22 de tevereí-

ro de 1940. L.

O escrivão:Nf;y Franco

�==�T=��========================

C.digo·1--------�-----------------------------------------�--------�--------�--------��--------�--------�--�-------------------

TITULOS
Anterior

ARRECADAÇÃO

Tot a I

239$ � :, '
23gt

719$706 71�$7oo
I , I. U J'::7 " •

.. ... ,._...

,. -

,

111$400 111$400

282$6'Ód'
67'425$300

,,, '.,....

t;
··,,'H\t. 196: 1oi$5io -:;:�

ÄLFREDO 'MOSER, Contador. Contadoria da Prefei,tura Municipal de Jaraguá., ein 81 de Janeiro de 1939.

RãtueriDaeatOl ...........

0111
O 12 1
O 17 3
O 18 3

SQMA Rs.
Saldo d.i8pollÍvel do exercício de 19�9

o 25 2

O 27 3
O 29 7

1 21 4

1 22 4

1 23 4

RECEIT\ ORDINARIA
Tributada 8) Impostos

Imposto . I'errítortal
Imposto Predial
Imposto sobre Industrías e Profissões
Imposto de Licenças

1. Licenças em geral
2. Imposto s, gado abatido

Imposto s. Bxptoraeão Agricola.-Industrial
Imposto B. Produção Agricola e Pastoril

Imposto 8. Jogos e Diversões
Imposto adicional

b) Taxas
TaXiS de Expedíente

Taxa de Expedíente Municipal
Taxas e Custas Judíeterías e Emolumentos

Emolumentos em geral
Taxas de Fiscalis8çlLo e servíços diversos

1. Aferição de balanças, pesos e medidas
2. ViStorias em geral

Patrimonial
Renda Imobiliaria

Foros e Leudentos
Renda de Capitais

.Juros de deposítos
, Receitas Diverses

Receita de Cemltéríoa ,

s Benda Geral de Cemíteríes Publicos
Receita Extl'àordinaria

Cobrança da Divida Ativa
Receita de Indeni88ções e Restituições

Indenísação de "calçamento e meío-üo . "

Quot8 de f.iscalissçõr.:.s divers88 t
Quota de fiscalis. de serviços eontrstedos

Oont-tbuíções (Í!�ersa8' _

Descontos em folhas dos operarios da pre·
feitura pana o lA:P,I.

Multas ;

Multas em �E:ral
Eventuais

Rendas imprevista,s

2 01 O

2 02 ,O

"

.. 12 O

6'12 Cl
6 14 O

6 16 O

6200

6 21 O

6 23 O

do Mês

Renda.

Lh\nçada

Receita

Prevista

58:631$100
567$500

15:7631 13:QOO$
46:864$800 46:000.
137:000$ 150:000.

58:631$100 82:159$200 90:000$
567$500 18:000$

96:818$500 93:000$
285f 4:000$

5:971$400 26:000$
285$

5:971$400

112$

490$600

112' 600$

5:400$

4:000$
2:500$

200$

1:500'

5:000$

3:000*

t:ooo'

1;500$

&0$
, .. ,

, ,

i r ·2:000'

500'
468:000$

.:

1

490$600

15$ 15'

,"BANCO'Mez de Fevereiro - Dia 21

Mßnoel F. da Costa - Requer licença para TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPOSITOS
eltabeJecer:;le cem um açougue, não diario. Co- Depositos com juros (sem Umite) - 20jo a. a. Deposites de Aviso Previo (d�pcsito inicial
.0 requer. Deposito& Populares (limite 10:000$) 40/0 a. a,

mínimo 1:0DO,).::
, Francisco Hauck -- Licença para estat.ele. Depositos U�it8dos (limite 50:000f) � % a a.

eer se com uma serraria á estralla Isabel. Como Depositos a Prazo fixo:

Í'e'1Íer. Por 6 mf.!&es - - - - - - - - .. ojo a. a.
.

u_ H "'
- Por 12 meses - - - • - - - - 5 % a. a.

-.arU� 9.u:mann - Licen,a para estabele-
. '. .

eer-8e com ußÍa serraria A estrada Bomplandt. _ Deposítcs com retnada �eDSa! �arenda. por meio
11m I

de cheque (deposito mmlmo 1:000f):
• Por 6 meses - - - - - - - 3 1/2 % a. a.

Lauro Meser - J..icen,a para eetabeíeeer-ee Por 12 meses - - - • - - - .. 1/2 % a. a. Condições identicas ás de Depositos á Prazo fixo
eem um Hotel na vila de Hansa. Sim: o BANCODOBRASIL fAZ TODAS AS OPERAÇÖES BANCARIAS - DESCONTOS, EMPRESTI-
, Willibaldo Freiberger - :Ketiusr baixa Im.! MOS EM CONTA CORRENTE OARANTIDA,COBRANÇAS,TRANSFERENCIASDE FUNDOS,etc �

dpoltO I. alfaiataria para o 2. I.emestre. Tem agencias nas seguintes praças:
.

1C'erlD'ento Me eiros
,

Secretaria da Prefeitura Munioipal de Jara- �
I.', 22 de fevereir') de 1940.

I

.
Renato Sans,.Secretbrio.

DistritfiJ F,derAl
Direção Oeral
Agencia Central
Agencia Metropolitana da Ban·

deira
AgenciaMetropolitana da Oloria
Agencia Metropolitana de Ma

dareira
Agencia Metropolitu do MeyerHegwa a aftxaçlo das plaoas

n08 veiculos a traçlo animal.

O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefei
to do Municipio de Jaraguá, no uso de suas atri,
buições e de acôrdo com o n. I!. do art. 12 Be
ereto-lei n. 1. 202 de 8. IV. 39, e

Considerando que existe grande anomalia na

oOloca,lo das placas distribuidas por esta Pre,
leitura para 0& veiculos de traçlo animal;

Considerando ainda que parte dos proprie
tarios destes veiculos, apezar de recomendados,
Bio colocam as referidas 'placas, como ti de dl-
Hl'o;·

.

Considerando finalmeDte que com esta situa·
fAo, seriss dificuldades traz á fiacaliza910 muni- Z6f'irito SANtO
cipal; Cachoeira de ltape.eri.. -

Decreta: Vit6r.ia
Art. 1 - Fica eltabeleci�o que o logar para Ooias

• coloca,io das placas destribuida8 por eeta Pre- Goiana

leitu:a para os veiculos de tratlo animal, será MaranhätJ

)lO oayalête do eixo trazeiro, lado esquerdo. São Luiz

Unico - Uma vaz recebida a placa em a- Mato Oro.60

preço, os seUB proprietário! devem coloca-las den, 8��:b?rande
lO de 24 boras e de forma que 08 instrumentos Cuiabá
CJue a seguram não pos8nm ser retiradas faoil·
mente.

Art. 2 - AOl infratores serio aplicadas muI·
tal de 20$000 e no dobro no caso de reincidencia.

Art. 3 - O presente decreto entrará em vi
,or na data de sua pubUcaçlo, revogadas 8S dis-
posições em contrário.

.

Prefeitura Municipal de Jaraguá, 22 de feve
reiro de 1940.

Alagoatl
Maceió e Penedo

Ámaaonas
Manalls

Bakia.
Babia (São SaJvador)
feira de Santaou
Ilbéus
Itabuna
jequié
joazeiro
�anto Ama.ro
São Felix

Ceará
Crato
Fortaleu
Sobral

ass) Leonides C. Herbster
Renato Sans

Resolu§io D. li
,

O Tenente Lconidas Cabral Herbster, Prefei
to do Municipio de Jaraguá., no uso das attibuiçees
que a lei lhe confere;

Resolve:
Exonerar, a pedido, o sr. JoIo WllIy Myszka,

do cargo de Auxiliar do Escrita do D1trito de
Hansa.

Comunique-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguà, 23 de feve

rejro de, 1940.. ..

tl"SS) L'eonlda8 C. Hêrbster

DG BRASIL

OBSERVAÇÕES

o annuncio é a alma
do negocio!

)

'(

Pharmacia de Plantão

Estarä de plantão ama'

nhã a Pharmacia "Estrela" .

Visto: LEONIDAS C. HERBSTER.

Dr. Waldomifß Maznr9chon
Medico

Consultoria e residencia :
Para retiradas medíante previo aviso:

De 30 dias - - - - - 3 1/2 % a. a.

De 60 dias· - - - - - . • - 4 % a. a.

De 90 dias - - - . - - - -'" 1 /2 % a. a.

Letras Premio . Sêlo proporcional.

Minas Oerqi$ ,

Araguari
Barbacea&
Sello Horizonte
Carangola
Cataguazes
Ouaxupé
Juiz de fóra
Ponte Nova
Teohlo Otoni
Treis CoraçOes
Uberaba
Uberlanclia
Varginba

Pa.rá
Belem

P"raíba do Norte
Cajazeiras
Campina Grude
joão Pessoa

Paraná
Curitiba
jacarésiRb3
Ponta Orossa

Predio Hilario Piazera, rua Marechal Deodoro

(proximo ao entroncamento da estrada ferres)

IHeade ,bamadas a ,lal,Her �Dra do dia aI da IOile

Produto de alta qualidade para DOCES,
BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELARIAS

Escritorio de advocacia

!Dr. Marinho Lobo
Diarimente atende'se neste escritorio para servi·

çcs judiciarios e administrativos.

FALA-SE PORTUOUEZ, ITALIANO e ALEMÃO
(Das 7 á 17 horas)

Rua Marechal Deodoro)ARAGUA'
Edificio Emerich Ruysam

Poma�a Minancora

../Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. "WANDERER"
A MELHOR BICYCLETA

Carlos Hoepcke S/A.
Filial : )oinville

•

DESPERIE A BILIS
·DO SEU FIGADO
Sem Calamelanos- E Slltará da

Cama Disposta Para Tudo
Seu figado deve derramar, diaria

mente, DO eetomago, um litro de bilis.
Se a bilis não corre livremente, 08

I
alimentos não são digeridO!! e apodre
cem. 08 gazes incham o eatomage.
Sobrevem a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenena

do. Tudo é amargo e a vida ê um

I martyrio.

I
Uma simples evacuação não Locará

a causa. Nada ha como 88 famosas
Piltulae CARTERS para o Fígado.
para uma acção certa. Fazem correr

llivremente
esse litro de bilis. e 'Você

seute-se disposto pata tudo. Não cau

sam damno: 850 suaves e contudo são

I meravilhoees para lazer a bif ís correr

livremente. Peça as Pillulas CAR
TERS para o Figado. Não acoeite
imitações. _!'reço: 3$000.

,�----------------�

U.rX!R DE NOGUEIIH
o remedle que. em depurado
o sangue de tres ger"çóes I ,

Feridas

Eczemas

��I Ulceras

Banco Agrícola e CommarciaI! �

::':;::�i;;:
de Blumenau 'SéMPRE o MESMOI ...

SEMPRE o MELHOR I •••

FILIAL: JARAGUÀ - Rua Cei. Emilio Jaardan ELiXIR DE NOGUEfRA

Caixa Postal 11. 65 - End. Telegr.: cCAIXAl!

Matriz: Blumenau

Filiais em: Joinville, Jaraguã e Hamonia

Capital: 1.2&0:000$000
Reservas ca: 600:000$000
Deposítos e saldes em C/C: J 8.000:000$000

Faz todas as operações bancarias no Pais,

Abona em contas :c()crentes juros de

2-; .. 4-;., 4,1/2'/., 5/. e 6'/.
O� juros são pegos ou capitalizados semestralmente.

Deposite RS suas economias DO

Banco Airicola e Comercial de Blumenau

A economia é a base da pros
peridade

Va. Sa, depositando mensalmente a insignificante ,

uantía de 20$000, numa canta "Deposíto Popular".
a 4,1/2'/., n/fI economtsarä

Em um ano Rs. 240$000 mais os juros de Rs' 5$S72
Em dois anos Rs, 480$000 mais os juros de Rs. 2211005
Em treis anos Rs, 720$000 rnais (,S juros de Rs. 51$637
Em quatro anos Rs. 960$000 mais os juros de Rs. 901$609
Em cinco anos. Rs. 1:200$000 rnais os juros de R�_ 144$271
Em dez anos Rs. 2:400$000 mais os juros de Rs. 626$759

(Dos juros são deduzidos ainda 'L·I. referente quota de previdencia)
HORARIO: Da.s 91/2 ás 12 e das 131/2 ás 141/2

Sabados: Duso 1/2 ás 11 1/2.

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio V�rgas
Residenda: HOTEL HECKER

Ginásio Parthenon ParanaensB
(sob inspeção iíederal permanente)

Diretor: Dr. Luiz ÄI1Íbal Calderari

Rua Com. Araujo n. '176 - CURITIBA -

Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á la. série do Curso fundamental

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são ORATUITAS. E

Faculdade de Comercio do Paraná

.
(ESCOLA REMINOTON)

físcalisada pdn Governo ferleral
CURSOS: Prop(:del!tico, Perito Contador e Au
xiliar :::Ie comércio. Internato e Externato

eue seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

Pharanacia Nova
de ROBERTO M. HORST

â que dispõe de maior sortimento na praça e offerece
seus artigos á pre�os vantajosos.

I CLlNICA ClRURGICA
do

Dr. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doen§aS de enboras,
Partos

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no comultorio á Av. Getulio Vargas, es

'quina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura.
, fALA ALLEMÃO'_

Gnnde Oepurativ<> do SlIng....

do Povo -

HILDEBRANDO AUGUSTO DIMES
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 inventarios, 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.

HOTEL BECKER
Rua CeI. Emílio Jourdan Jaraguá do Sul
Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vis á Estação ferrea. Dispões de óptimas accomoda·

ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.
Banhos quentes e frios.

HYGIENE CONFORTO P�ESTEZA
Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis.

Proprietarlo ' Carlos Albus.

olivet-bi'
'I

f
:.�. ,,;-

-.1

� t
r.._ 1

"I r;

Cada máquina de escrever tem seus 4.oles

>I' .....
e vantagens particu,láres, mas a única que

, as apresenta reunidas, demonstrando a sua

.
.

il'lclisculiv�1 superioridede, é a "OL1VETTI"
...
-"+

� ;��;á:' ��'(
\ .�;,. .},.... .., .. �

t �",'I-'
.

,

At "OllVETTI;' é creeçêe de técnicos' da vangüard.
'

do progresso mecânico, de maquinários de alta

precisão, e de métodos racionais de fabricação.

Peça hoje mesmo uma

" demonstreçêo prática.

.... .....__""".'l<r.��� .. lmn'l"��'''''· ...... _

Representantes para Sta. Catharina:
I

J"O Prosdocimo (1 Filhos .. Rua 9 de Março
JOINVILLE

I •

126

I n 8 t i tut O "B Om J B 8 U 8"
(Estabelecimento Livre de Ensino Secundário)

OFICLALISADO
Com Inspeçöo, PERMANENTE do Govêrno Federal

Para ambos os sexos

AVISO
C URS O D E A D M ISS Ã( O

MATRICULA
Des_de já está sendo feita a inscrição á matrícula do C URS O O E

ADMISSAO quê, conforme 'OS regulamentos Federais do Ensino, é fEita
independentemente da apresentação do certificado de conclusão de curso

primário. exigindo· se apenas que o candidato tenha 11 anos completos e

habilitação suficiente para acompanhar o citado curso.

Os candidatos meJ:).ores de 11 anos, igualmente poderão matricular
se, desde que apresenJem certificado de conclusão do 4.0 ano de curso

primario.
Inscrição para exames de admis&ão

EM l.a E'POCA.
Deverá ser requerida de 1.0 a lfi de fevereiro, tanto para o curso

SECUNDÁRIO COMERCIAL.

Matrícula no Curso Secundário
De acôrdo com os regulamentos Federais óo Ensine, terá inicio a

1.0 de Março e encerrar-se' á definitivamente, a 15 do mesmo mês.

Matrícula no Curso Comercial

• ��-.�",: ( . to.·,' T�,,;,,:' _

.

'r.��� , ��'�. !

�g!!i�IDJ!!!i
AUGMENTA AS FORÇAS DEFENSiVAS DO'
ORGANISMO CONTRA';)$ DOENCAS DAS
- CRIANÇAS E DOS AQUI-TÖS- .;

,.
.. �A r.e, L�,l:.... ,.�"" ._.....

..�""'"
j

Casa Sonis
Da Francisca Buch

Av. Getulio Vargas (defronte á Praça '1 de Set.)
ARMARINHOS E ROUPAS PARA CRIANÇAS - Especialidades
em linhas e fios de lã, seda, algodão, crú e mercerisado, para

qualquer trabalho manual ou á machina.

Enxovaes completos
poro crianças

ENCARREGA-SE de cobrir, de qualquer tecido, ,:om perfei
ção, botões que combinem para o seu vestido, e de riscar, com

riscos modernos, qualquer pano que seja apresentado.

o anjo protetor de seus filhos
é a

Lombrigueira Minancora
Vermifugo suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

Serve para qualquér idade, conforme o n.

(t, 2� 3 e 4).
Proteja. a saúde de seus fllho� e a sua

própria! Evitará muitas doenees e poupará
dinheiro em remedios.

Compre hoje mesmo uma "LOMBRIGUII
RA MINANCORA" para seu filhinho.

:fi; um produto dos LABORATORIOS "MI
NANCORA" - JoinviJe

"B)D)â,.�_"_"

Palace Hotel
I

de M A R TIN S J A R U O,A
Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos os quartos e appanamentos, �ó", a,II"
corl'ellt� quente e Iria

I

Elevador - Frieorilico . Coslnh. de I.. orde.

Sa!as de amostl'aS par. os srs. vitljaniu

Automóvel 'na Estação

_._.._....
BBMORRBOIDBS SUA 'CURA
____________ sem Operaçã�

Doenças ano..retaes, varizes
e eriSipela. sua cura •

I
Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA

1-»»·--

Encerra·se improrogavelmente a .28 de fevereiro e as aulas iniciar
sö-ào a 1.0 de Março.

Transferencias

..

Um Premio OB tOo Contos
São Paulo, Janeiro de 1940'.

De acôrdo com a legislação fedêraJ do Ensino, de 1.0 de Janeiro
até 14 de Março,.o Inslituto «,Bóm Jesus:> receberá e expedirá guias de
transferencias para qualquer série do CURSO SECUNDÁRIO e de 1.0 de
Janeim a 28 de fevereiro para o GURSO COMERCIAL.

JoinviJIe, 5 de Fevereiro de 1940;
.

A; DIRETORIA.

��=������-_,.....,.,��".......,..,,-==-�pi})-·_"··._."_LfJ

Prezado Senhor.
.

'

_ Saudações.
O Snr: Dr. Amadeu Surlamaqui Simões, Prefeito de Alem

quer, no Estado do Pará, subscreveu, para aquella, Municipalida,
de, em Outubro Jo anno fiddo, uma serie de titulos do plano
Universa "H", entre os quaes figurava o de n. 137465.

.

No sorteio realisado -a 27 de Dezembro ultimo, essa apo
lice foi contemplada com o primeiro premio, ou s(!ja com cem

contos de réis. ,

A gerencia d�-sta Empresa communicou incontinente o suc

cedido áquelle Prefeito e tambem ao Snr. Dr. Getulio Vargas,
Chefe do Governo, Dl'. Souza Costa, Ministro da fazendil. Dr.
José Malcher, Interventor do Estado do Pará e Dr. Abelar o'Con
durú, Prefeito de Selem de Pará

. ,

No dia � :lo correr,te, s�gu!u par� o Norte o nosso Inspec
tor Dr' Antonio Velloso da Sllvelra. afim de se entender com o

Dr. Amadeu Burlamaqui Simões sobre a entrega do premio
Antes, no entanto, permanecerá o lnspector Velloso alguns

dias em Natal, Esbdo do Rio, Grande do Norte, afim de provi
denciar a entrega de um premio de dez contos que coube a a

police do plano Mundial "D", n' 8546'> da qual é portador o Snr.
José T�ixeira da Costa.

E com p'lrticular satisfação que fazemos esta communica.
ção a V. S. que natur�lmente a aproveitar2. convenientemtute.

Saudações
EMPRESA :ONSTRUCTORA UNIVERSAL LIDA.

• As CREANÇA.S QUEREM

PROTECÇÃO
ElIas precisam'd'e
Kolynos. Limpa seus

dentes melhor e com

segurança e destróe.
os germes que ata
cam os dentes e cau

! sam a cárie.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio ao Povo -x- 2 - 3 -1940

Prodiclo ma- "CORREIO"
ravllboso

Social

Procurem conhecer a nova instalação da

de IRMÃOS ZATTAR, que acaba de
ser inaugurada no predio da C a s a do
Aço. O maior estabelecimento de teci
dos em geral. - Monumental stock.

Aos Colonos
a Casa offerece um grande sortirnento
de artigos baratíssimos. - Visitem a

NOTA IMPORTANTE I l��!i:!�? ��!v�! FRACOST!m����COS!

I ndO J O I" n V I" 11.1""".. I e Oficial do Registro Civil
VINHO CREOSOTADO

a � I do 1. distrito da Comarca
Do Ph. CIo. Joio d. s..... SiIMIH

'-'! de [araguã, Estado de San- E_...._ ...._:

ta Oatarina, Brasil. TOIIeI

faz saber que compare'
ceram em cartorio exibindo
os documentos exigidos
pela lei afim de se habili '

tarem para casar se :

Edital n. 1.024 é um gerador de .allde,
Affonso Kricheldorf e ,----------

Nelda Pieske.
Ele, solteiro, comerciaria,

com 23 anos de idade, na
tural de Joinville, domici
liado e residente nesta ci·

Idade de [araguä. sendo fi
lho legitimo de Paulo Kri
cheldorf e Lina Krichel
dorf.
Ela, solteira. domestica,

CASA DAS SEDAScoml9anosdeidadena
tural e residente neste dis-

Irmãos Zattar - Rua do Príncipe :��?li�3.ad�e��obeTilh: I�_ '<,��y�+ Os effeitos sempre pro'

tima de Ricardo Picske e ;
..

' veitosos do Peitoral de An

de Ana Kaiser Pieske. _

gico Pelotense confirmam

E�'t l�' C·I
- ta se por todos os gene- Jaraguá, 23-2-1940. ; pelo attestado do iIlustre

1 a B I ara0 ros de prova e espe- ','>,-,;. cidadão Antonio de Castro.
.

� cialmente pelo depoímen- Edital n. 1.025 Atteste que tenho usa-

. ..
to pessoal .da requerida Willy -Kanzler e Olga ==---===-_......=-= do com muito bom resul·

O CIdadão João O. Mul- Dolores Dalila de Souza Klitzke. 29 de novembro de 1915,
tado o Peitoral de Angico

l{>�', pl'imei�o suplen�e �o 1 cem pena de confeßGo: Ele, solteiro, lavrador, domiciliado e residente Pelotenss, prrparado pelo
D,)utor JUIz Substítuto : Para os efeitos dn let nascido neste distrito aos habil pharrnaceutico Dr.
ere exerclcío da Comar-I' dase o presente varor 31 de julho de 1919, cio-

nesta cidade e filho legi Domingos da Silva Pinto,
ca de Jaraguá, Estado de 500$000, Nestes Ter' miciliado e residente á es.

timo de Ricardo Hass e
em pessõa de minha farni

de Santa Catarina, Bra mos P. Deferimento. _ Irada Schroeder, munici-
Emília Weege Hass. lia, em constipações e bron

aíl, na forma da leí, etc. [araguä, 9 de revereíro pio de Joinville, sendo fi Ela, solteira, domestica, chites, e por ser verdade
faz saber 80S qu� o de 1940. Ass.) pp, Hen lho legitimo de Wenzel

nascida em Blumenau, aos firmo O presente.
Presente edital de cita .

St dí k 9 ) 4Q Kanzler e de Rosa Sohn
20 de janeiro de 1919, do, P"'lotas - Antonio de

-

.

nque o lec . -:..- miciliada e residente nesta
..

ç�o c<-:m o prazo de 30 9-2-40. (Estavam cola- Kanzler. Castro.
ci.m.B VI.rem, ou d�le no dos ducs estampl'lhas es.

.. cidade, sendo filha legiti-
<.l .. u Ela, solteira, lavradora. d L Id H dl' htIeIa tIverem que, por tadosl's no velor de dOlOS

ma e eopo a IC r.
... nascida neste distrito, aos d Ad I B k H di' h

pE_ute de Paulo Ramos mil e quinhentos reis,
e e e ec a IC .

Pl�olli lhe f
..
oi apresenta, deVI'a'amente l·ll,.till·ssdos·

31 de agosto de 1920, do· Jaraguá, 28-2-40.
... .... miciliada e resid"'nte nl3ste

da a petiçä�. do teor a- com data e :assinatura, distrito e fundos do Ri- E para que chegue ao

baixo transcrito: cExmo. inclusive () selo de 8a\;· beirão Molha e sendo fi conhecimento de todos pas
Snr. Dr, Jtiiz .,de Direito de estadot'}.) Em virtude lha legitima de Augusto sei o presente edital que
da Comarca d� Jars,guá. do que é o presente e- Klitzke e de Ida Reinke será publicado pela impren
Pau,lo Ramos ?IColli, bra- 'ditaI com ü prazo de 30 Klitzke. sa e em cartado onde se·

.�leIro" do�iClliado e .re dias pelo qual cito e Jaraguá, 26-2-40.
rá afixado durante 15 dias.

sldente em Jaraguá, por chamo Dolores Dalila de Si aJguem souber de im·
seu advogado· (procura· Souza· para comparecer Edital n. 1026 pedimentos acuse 08 para
ção anexa), vem expor a primeira Budiencia Gr. Herbert Hass e Wanda fins legaes.
e req.uerer a, V. �xcla� dinaria deste Juizo que í-ladlich· ArtuT Itlueller
contra Dolores DalIla de se seguir, tirHlü o prazo Ele, solteiro, comerciaria Eserivão Distrital e Oll· O
Souza, e .. esposa. do re- de trinta dias, vir ver nascido neste distrito, aos eial do Registro Civil.

quere�te, residente t.Jm propor.se·lhe a compe-
_

l?gt,r 19�ór�d.o} o que. a: tente ação oro.inaria pa·
firma e JustIficará na di· ra 08 fins r€fe.ridos na
18Ção . probatoria, o se- petiçlio acima tl'snsct1ta
guinte: 1. P. que o reque- e na qual será assinado
rente � casado. cO,m 8 e prazo da lei para a

requerida, havendó ,sido contestação citação es·
o clisamento celebrado 811 que co�preher,dera
em 5 de Junho de 1937, todos os termos da ação
no oartorio rlesta cidade com pena de revelia, no..
de jaraguá (doc. anexo titica· se mais a citada
junto); do qual não exts- Dolores Dalila de Souza
tem filhos nem bens; 2. que 8S 8údlencia8 ordi
P. que a requerida aban- narias deste Juizo teem
donou volunt6�i8m(\nte o logar todas a8 sextas.
lar em 10 de Janeiro de feiras as 10 horas da
1938 até a presente data manhÃ e quando fe!'iado
o que ultrapassa de dois nacional esse dia, no an
anos continuos de abano terlor. no EdifíciQ do Fo
dono do 1st, de acordo rum parte superior a
eom o arti�o 317 n. IV Pref'eitura Municipal, S8,
do Codigo Civil; 3. P. la das audieDcias. E pa.
que DOS melhores de DI. ra flue cheg�e 8. noticia
reito 08 presentes artJ- de todos, mandou expe
gos devem 8er reoebido8 dir o presente alvará de
e afiDal julgados prova· c!taç80 que será a.flxado
�os. para ser declarado e pubJtcadê Da impreDsa
Judicialmente o desquite local, na forma da lei.
entre os conjugues; Pe. Dado e passado nesta ci·
de-se que seja notificado dade de Jaraguá, 80S 20
o MInisterio PubUco, na dias do mez. de feverei
pessoa de seu represen· 1'0 do ano de mIl nove
tante legal, e seja dado centos e quarenta. Eu,
curador que delenda o Ne, franco, escrlv80, o

\1asamento; Pede,se 8in- subscrevi.' Ass.) J080 O.
da, que, antes de deter, MueUer primeiro 8ul)len·
minar a c1taç80 e notili- te do d�utor Jujz Substl
caçäo requerida, digne. tuto em exercicio. Esta
se V. Excla. conceder a conforme o original do
separação de corpos se que dou lé. (Estavam co
V. Excia. a julgar neces. lada8 estampilhas esta
saria no presente caso. doaes no valor total de

. Nestes termos, pe�e-se a dois mil e quinhentos
citaç80 da requerIda por reis inclusive selo d6
edital na forma da lei, saude estadoal devida
para na primeira Rudien.' mente inutilis�dos com
cia do Juizo que se se· data e carimbo do ser

gu1r â sua citação vir ventuario que o presen
ver propor·se·lhe a com- te subscreve do que dc,u
petente ação ordinariZl, fé. _

para os fins acima re!e·
ridos, na qual será a881 - Jaraguá, 20 de Feva-
nado o prazo da lei pa- reiro de 1940.
ra a contestação, citaç80
eBsa compreen8íva de O escrivão NEYFRANCO
todos 015 termos da ação
com pena de revelia, na Pharmacia de Plantão
4ua� será condenada nas
custas e mals pronuncia Estàrá de plantão ama-

ções de direiw. Protes nhã a Pharmacia "Estrela",

Ouvi dizer - e esta memoria é clara
Que um archéologo iIIustre teve a ídéa
De semear algum trigo que encontrara
Nos escombros lavaras de Pornpéa .

E do hurto humilde Cincinato, a aléa
Para o cultivo das sementes, ara ;
E planta; e o trigo secular se estrêa
De novo á luz; e rumoreja a seãra.,

HUMBERTO DE CAMPOS.

SEMENTE ANTIGA
Um paciente atacado de

uma bronchite de máo ca

racter tem alliviado consi
deravelmente com frascos

. do Peitoral de Angico Pe
lotense, e esperava breve
estar radicalmente curado.
O abaixo assinado attes

ta qU6, sofrendo pessoa de
sua familia de uma brochi I
te de mão caracter grave.
obteve sensíveis melhoras
estando em vias de resta
belecimento, com uso ape
nas de tres frascos do ex

cellente Peitoral de Angi
co Pelótense do habil phar
rnaceutico Sr. Dr. Domin
gos da Silva Pinto.
Pelotas - Mathias J, de

Guimarães.

Escrophulote
ConveleceAÇ"

VINHO CREOSOTADO

Viajantes

Regressou esta semaaa

de sua viagem a S. Paulo
e Rio; o nosso amigo snr.

Waldemár Grubba, sacio
da importante Iirma aara
gu,Hé:nse Bernardo Grubba..

'

Oaeamento«

Anniversarios

- Próxima quarta feira
verá passar ruais um an

no de sua existencia. a

exrna. snra. d. juliana V.
Coutinho, esposa do snr.

Roberto Coutinho, residen
te em Hansa,

- Dia 26 registrou-se
a data natalícia ida menina
Ursula, filha :do casal Ma
ria-Ricardo Krause,

dirigido

Teve lugar em ltajahy,
110 dia 20 de fevereiro p.
passado, o enlace matrirno
nfál da senhorita Leontina
de Souza, filha da exma.

VVâ. d. .Viaria Claudia de
Souza, com o snr. Stelino
Mont"negro de Oliveira,
zeloso funccionario do ser

viço d- identificação, an

nexo a Delegacia ;Especial,
com séde em [oinville.

Anniversaria amanhã a

senhora Margai ida Horst
Blanck, actualmente resi
dindo na capital � da Re
publica.

.

- Dia 4 completa rnais
um anno de vida �o mení
no Allan Batalha, filho do
nosso amigo sr. dr. Alvaro
Batalha, director do Hos
pital de Massaranduba.

/ Cf:" ,ê\fiilrrit g �
Visitas 0J \QJ u u u@ o

Visitou 'nos esta

semana,© � �

o snr. Walt�r P�ochnow, r lfiiI1}lJfJilll.fi\ fF'r(;»rf'fjrjfP�!í'1\
acatado ccmrnerClante, es.

!W hlllJlJ'-W II ��I!LII! �VJ

tabelecido com chapelaria -
��'

á rua Marechal Deodoro.,
..

»J\�n-S��it! lEU_ «
���;'�� !.... ,

Gaahe 11$ diarios i
Em sua propria casa, i

nas horas vagas na mais l"rendosa, original e artis·
tica industria domestica,
FélCil pai a ambos os seX03. I
Informa·s� gratis. Desejan'
do·se amostras e catalogos
illustrados do trr baiho a

executar, remetta 3$, meso

mo em sellos, a F. Mari
nelli, Ru� 15 de Novembro, r312 ' Caixa P.ostal, 2436 IS, Paulo.

I
Annunciern no

Oonfirmo estes atlesta·
dos. Dr. E. L. Ferreira de
Araujo (firma reconhecida).
Licença N. 511 de 26 de

Março 1906

Deposito geral: LaboratfRio
Peitoral de Angico Pelotense.

Pelotas, R. G. o Sul

VENDE-SE EM TODA
PARTE

annuncio é a alma
do negocio!

t: iI 1f'�'"�'�tl,,�� id'�
_-L.

.
PllSÃO DE VE�;;'l\1l
INDHlESTÕJ;S

l�!l ;:':��:�;;;�t1\
.�::�
.,

�Correio do Povo».

FUliu
ou foi roubado, na noite de sêbbado, um animal
de montaria (egua preta) de minha propriedade.
A qucm souber do paradeiro peço avisar-me, que
será bem gratificado Lothar Sonnenhohl.

';-:':',

�:f{>··.,

: ....
........ Bornardo ßrubba

"

.Jaraguá

Correspondente olflclal

BANCO DO BRASIL

do

CALÇADOS
para Senhoras, Cavalheiros e Creanças

Cintos ,. Bolsas - Malas - ChineU...
ARTI�S DE COURO em leral

a preços baraUssimos, s6 na

Casa Frederico Vierheller
Rua Abdon Baptista

.
-

,. COLEGIO 'DIVINA PROVIDENCIA'
(ex-Colégio "São Luiz")
pelas Irmãs da Divina Providencia

CURSO PRIMARIO
CursoComplementar equiparado ás congeneres estadu2:is

Externato - Internato - Semi-internato
, Ensino particular de trabalhos manuais, pintura

piano. dactilografia.
'

LAVANDO-SE COM O SABÃO

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

����==�===-

'" ECONOMISA·SE TEMPO E DINHEIRO.
S�6Ã���Rot-At
ESPECiAliDADE

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


