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'r Possibilidades
Quando se divulgou que bro. Em consequencia des

para a economia de ":lais se molesto factor meteoro
de 17:000 contos de -trigo, logico,

. só os municipios
em 1939, na importação do valle do rio do Peixe
brasileira, contribuiu a pro tiveram uma reducção de

dueção nacional com ee�ea safra de 53 o/o. Os preju i
de 38000 contas, a Im ZOS totaes foram computa
pressão geral, em vista dos em 5.200 contos cor

desta ultima cifra, deixa respendentes ao volume de
entrever possibilidades in 8,000 toneladas. O rendi
comparavelmente maiores mente rnedio da producção
para a futurá safra. O Es' baixou este armo para 566
tado de Santa Cathariua, kilos por hectare.

-

por exemplo, colhe a sua Pelo incremento que vae

terceira saíra. Tendo co- tomando 3 producção do
meçado com uma area de trigo em Santa Cathariha
cultura de 6.150 hectares já se podem calcular as

em 1936, possuia uma area possibilidades das zonas

de 8.398 hectares em 1937, adequada: a essa cultura
13.681 em 1938 e final em todo o paiz Para essa

mente, de 20.577 hectares realização, porêm,' será
em 1939, necessario que os lavrado-
"

Essa lavoura tem vindo res, que desejam cultivar

I trigo. sejam devidamente
sempre em notave pro assistidos. Em recente in.
gressão crescente.' A pro'
ducção dós trig"l's catha formação foi divulgado.que
Hnenses passou de 5,036 numelosos desses lavrado

toneladas [média li932-�6) r�s nao puderam s�r atten·
a 9:146 em 1937 e a l'3.455. didos em seus pedidos .de
em 1.938. Seria de mais de sementes, o que e indis-

20-000 toneladas a actual pensavel, para que a. boa
safra' se não fossem os vio- vontade e o esforç� co�

corram para a realizaçãolentos temporaes da se- .•

. .' 'das entrevistas,gunda qmnzena de novem
. (Do <Correio da Manhã-.)
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A hBrma· UB Emílio Journan
, �

o presídeate Getulio

O prefeito LeOnidas Herbster, como nae VargtUi assígnou decret?
. ' . ,

·d' do "C nomeando para a embaí-

podia deixar de ser, esposa a 1_ ea o�' x1:ida. q;ue representará o

reio do Povo" dando-lhe todo o seu -apoIo I BraSIl aas comme.IDora-,

I ções de eenteearío de

Portugal" o geneul Frau
cisco José Pinto" embaí

.

xador pleuípotenctarío,
Edmundo da Luz Pinto,

Juarez, T8VíQra, Oj;egario
Mariano 'e Caio oe: Mel,
lo franco, enviados ex

o BI'''8sil nas ccmmemoea

ções do Centéoario deI
Portugal

il'äordínaIlios e plenipo-'
teneíarlos, Capttão .f.tS'·
Mal" e Guerra. Froes d•
Fonsecà e CilIpitão Te...

nente Amaral Peixoto JU"
nlor, repre§entante� da,
Marifllia, Tel4lente TrIstãO'
de 'lUencar Araripe e

Major Affonso Carvalho,
r,e,presentantelt do> Exsr
cítö, S<flllza Freitas e Hu
go NOl-"8eS, nispeetiv&'"
mente secretarío e addi"
do.

Tropos (],Uemães' i·n·vadi-·
,

rom a D'iriamarco' e' a
Noruega

Declarações . do, gal.
Gées Monteiro 'e..

'

. Porto Alegre

DR· 1. I. ROCII LOURES
MEDICO ESPECIALISTA

Olhos.O"vidos,
. Nariz e Garganta.
Rua Príncipe. fone 334.

JOINVILLE

.

Rio. - A agenciatrao'
ceza. Havas �tnforma que
segundo se de�lara offf"
cíalmeate, o 'cruzador
germantco

.

cEmd,eo- röt
afundado por um cruza
dor nomeguez.
Rio, - A AS80ciated

Press, agencia norte-ame
ricana, íntorma de Len

I dres que ·aviõe� Ingleze&

I bombardearam a cidade'
de Majorstuen, n88 pro ..

ximidades de 0810.

...- A MAI.OR DO
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.·cam DDR de CABEÇA P

BANCO BRASIL
Depositos com Juros �s�m Iimi�e) . 2010 !lo a.

Depositos Populares (limite 10;010$) 4 % a. a

Deposites Limitados (limite 50:000�) 3 % a. a.

Depositos a Prazo fixo:
Por 6 me�es - - - . .

- - . 4 ojo a. a.

Por 12 meses -

7
- • - - - • 5 % a. a.

Deposites com retirada mensal da renda, por meio
de eheque (deposito minimo 1 :000$) :

Por 6 meses - - - - - . - 3 1/2 % a. a.

Por 12 meses - - - . - - 4 1/2 ojo a. a, Condições identicas ás de Depositos á Prazo fixo

O BANCODOBRASIL fAZTODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS - DESCONTOS. EMPRESTI
MOS EM CONTA CORREJ':TE GARf.\NTIDA,COBRANÇAS,TRANSfERENCIAS DE fUNDOS,etc,

Tem agencias nas seguintes praças:
Distrite Federal MinfU Gerais Rio Grande do Norte

Direção Geral ,A)agu�ri Mossoró
Agencia Central 'Barbacena Natal
Agencia Metropolitana da Ban· Bello Horizorte Rio Grande do Sul

de iia, Carangol« Bagé
Agencia Metropolitana da Gloria Cataguazes Cachoeira
Agencia M,etropolitana de Ma - Guaxupé Caxias

dureira Juiz de fóra Livramento
Agencia Metropolitan do Meyer Ponte Nova Passo fundo

Teofilo Otoni Pelotas
Alagoas Treis Corações Porto Alegre

I AmMaazcoelnÓaes Penedo Uberaba Rio Grande
Uberlandia Uruguaiana

Manaus Varginha Santa Catarina
Bahia Pará Blumenau
Bahia (São Salvador) Belern Joinville

� feira de Santanna Paraíba do Norte Florianopolís
. � Ilhéus Cajazeiras Säo Paula

I
Itabuna Campina Grande Araraquara

a
I

Jequié João Pessoa Barretos
.

FIIiSPIRIIII1 Öl �s�aHOn�_�fire�II.mXaro PC:r�tba ��b��ouro
jacarêsinh J Botucatú 'ItLJJ!ß.INltMl' � �III�.I 'Ponta Grossa Campinas ....C__..,._""J)BB �, Ceara

• Crato Pernambuee Catanduva "
,

e rean Ima I fortaleza Gar-mhus Chavantes BEMORRHOIDES_ SsUeAm CoUpReAraça-oi Sobral Recife Jfr�ncaAauí au

I Bepirito
Santo Floriano Lins Doenças ano..retaes, varizes

IIII;I������::
Cachoeira de ltapemerÍln Parnaíba Piracicaba

I'tßu\aute I Vitória Teresina Presidente Prudente e erisipe a sua cura.
sO estt s Goias Ribeirão Preto D MENDES RAU,IO CURITYBApode�o 1 rs pata

o
Goiana Rio de Janeiro Rio Preto r. A (I,

er é utß
dos tßuscU o

lesceutes- Barra do Pir»! Santos
,!ouico ßay �if,o�allte OS con:\1a

atO de Maranhão
Campos São João da Boavista .......BD••_.• tite e �e

e pa�a . as e"-u .c;ãoc São Luiz
ltaperuna São Paulodo ape

s t�ac08 tß vi�tß � is· a s�
cl e Maw Grosso Macaé Taubatéotganistß;aye� co:teo sais �e�aU:ais �ap" a I Campo Grande Niteroi Sergipe GI'na'81'0 'Parthenon ParanaaDse'tOllico _\'o f081.0t ,

."ea. e a Corumbá Nova Iguassú AracHjú
'

figado, c�C1�te saUgt)
de jraco..·· Cuiabá Petropolis Acre - Rio Branco

sob�e a CO

obré, so.U o.ngue! Está instalando as seguintes sub-agencias: (sob inspeção federal permanente)
• beUefi�;a· So.ng1.\:e P "':nuece o 8

Amazonas - Porto Velho. ! ções, Amargosa, Nazaré, jaco- São Paulo - Sorocaba, Mo-
.....T1i"It en· W"l Pará - Santarém, Marabá, bina, Valença, Bomfirn, Con- gí das Cruzes, Itapetininga, Ava- Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

CO ßflo).P 'Igarapé Assú.. quista, Poções, Rio Novo, Itapi- ré, Santa Cruz do Rio Pardo,10:Nl - I Maranhão _ Caxias, Pedrei- ra, Alagoinhas e Barreiras. Pírajé, Assis, Paraguassâ, Santo Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná
.

I
ras, Codó. Espi'1'ito'Santo _ Colatina, Anastacio, Duartina, MariliH, Tu-

B A· I G
' ) Piauí - Campo Maior, Pe- Santa Terezaz João Pessoa, São pan, Pirajuí, Promissão, Araça- Estão em pleno . funcionamento as aulas de

aoco ' 'grinO �.B OmmSrCla riperí, Pii acuruea, Picos. União, Mateus. tuba, Valparaizo, Cafelandia, admissão á l a. série do Curso Fundamental_lJ joaquím Tavora. Goiaz - Ipamerí, Rio Verde Brdt'ança, Itapira, Pirassununga,
Ceara' - Aracati, íguatü, Ca- e Burití. I imeira, Rio Claro, São José do Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste

de Blu'm'e.n'ou mocim, Crateús, Quixadá, Sena- Ma,to Grosso - Aquídauaua, Rio Pardo, Matão, Nevo Hori-
curso são GRATUITAS. Edor Pompeu. Ponta Porã, Tres La$OHS, Mara- zonte, Monte Aprazível, Miras-

d Para-.c.1 Rio Grande do lVorte - CHjÚ, São Luiz de Caceres e Po- sol, Nova Granada, Olimpia, Faculdade ,de Comercio o ...

FILIAL: JAHAGUÀ - RIa Cei EmUil' JOlII'daR Caicó, Assú, xoreu, Orlandia, São Simão, Sertãosi-
(ESCOLA ,REMINOTON)<', ,Paraíba _' Patos, Alagaa do I Minas Gerais - Curvelo, nho, Ituverava, Ribeirão Bonito •

.

Caixa Posral lJ. 65 - End.l'Telegr.: «CAIXA», Monteiro,

,Itabaiana, ouarabira.!
Montes Claros, Pirapóra, Janua- Pederneiras, Barirí, São josê dos Fiscalisada pelo Governo Eeäeral

Pernambuco _ Caruani, Pal- ria, Arassuaí, Carlos Ch .gas (ex- Campos e lguape, CURSOS: Propedeutico, Perito Contar'or e Au-
Matriz: 81umenau mares, Timbaúba, Goiana, Vj- Urucú), fortaleza, Pítanguí. for- Paraná ,_ Londrina, Toma- �

..

t6,r,
ia Limo,e,iro, Rio. Branco,. Ato-I

mig;', Sã,
o Domingos do �r"t�, zina" .Uniã,o da. Vitoria,; lrati, xiliar .1e comércio. .

- Internato e Externato.
pmais em: Joinville, -Jaraguã e Hamonia gados de Ingazma, TrIunfo, Oov,ernadorValadares (ex-flguel- Corneho ,PrQCOplo.

Bom Conselho. -
. ra tio Rio Doce), A:imorés, Sã6

' , '

Capital: 1.2tJO:OOO$000 Alagoas -; Viçosa, Palmeira João d'EI Rei, Bicas, Lima Du-
e ���!� Catarina - Cruzeirp Escritorio de advocacia

R' ónt\'OOO$OOO dos Indios, União,<' Sant' Anna arte, Caratin�a, Passos, Alfen.as,eserV68 ca:, . ou,,.
de Ipanema. Campos Gerais, Araxá, Ituiutubà, Rio Grande do Sul _ San-

.

h L bDeposltos e saldos .em C/C: tB.OOO:OOO$ooO} Sergipe � Propriá; Maroim, Patos, LHvras. Ouro fino. to Angelo, José Bonifilcio, San- Dr. M'ar iD o o oEstancia e Anápolis. �str'ito Federal -- Campo ta' CI'UZ, São Burja, Santa Ma� ,

Baia - 'B�rra do Rio Grande, Grande.',
.' ria, Lageado, Bento Gonça.lves, Diarirnente atende'se neste escritoriô para servi·Caeüté, Serrinha, Canavif!iras, Rio de Janeiro - Cantaga· Vacaria, Jaguarão. Alegrete, SãQ .,

t'Castro Alves, Bom Jesus da La- lo, Cabo frio, Rezende, Bom Gabri�]. Q. Pednto, Cruz Alta, ÇCS judiciarios e adminIstra IVOS.
pa, Maracás, Mundo !'Iovo, Len;' Jesus de ltabapoama. Quaraí.·

,

FALA-SE PORTUOUEZ, ITALlANG e ALEMÄO
O Norte do Paraná não produz (Das 7 á 17 horas)

. 't, ]ARAGUA' Rua' Marechal Deodoro'
:', SÓ;.;�té, produz tudo T Edi�icio �merichR_u_y_sa_m _

BF"'�;m)B»DJJ)--"
Palace Hotel

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

Rua Barão do Rio Branço n. 62

Todos os qua.rios e appàrtamenros. com a.gua
• corrente, quente e fria

'

Elevador - Frigoritico . Cosinha de 1.a ordem

Salas de amostras para 'os srs. Viajantes

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

_'•••« ««0-

DO
TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPOSITOS

Depositos de Aviso Previo (deposito inicial

minimo 1 :000$)
Para retiradas mediante prévio aviso:

De 30 dias - - - 3 1/2 % a. a.
De 60 dias· - - - - - . - - 4 % a. a.
De 90 dias - - . - - - - - 4 1/2 ojo a. a.

letras Premio' Sêlo proporcional.

faz todas as o'perac;ões ba�farias ·'�o, Pais,
Abona em oontas éorrentes jurolil de

2'/., 4';',- 4,1/2'/., 51. e (i'/.
Osjuros são pagos oU'oapitalizado8 semestral�ente.

,Deposite 8S Buas eOQ.nomias no

Banco Agricola e Comercial de Blumenau

A economi� é a base 'dê, pros
peridade

, Talvez poucas regiões do Univçrso 'sej?m tão,fateis, e rica,s como o NORTE DO PARANÁ.
O sólo privilegiado da de tudo que se semeie ou plante: café, algodão, cereaes, lega1mes, fructas,
tabaco; arroz, etc,

I
Das suas f1o/�stas inesgotaveis e inexploradas extral1em-��' maddr8S dt: todas as q'l"lidades,Va. 8a. depositando mensalmente a iosigni iOBnt,e mas, em espeCial: c'élJr,o, per6�, 'cabreúva, que, alit!, s�6 "aS di: maicr consumo e procura.

quantia de 20$000, numa conta "Deposito Popular " As 'mad'eird prócedentes'do Norte do Paraná, caracterisam·se em serem sãs, grossas, sem

a 4,1/2'/., a/a. econoJllisa,rá bichQS nem .ventos•. Mormente o cédro dá, �e 20 % a 30 ajo mHis que o procedente de outras
regiões. Imagine,se o enlhusiasmo ,dos actuâes industriaes de' madeiras que, ném por ter a mesma

I!.m um ano Rs. 24OtOOO mais o,s jUfos de Rs' 5$872 descido ou encontrado difficuldad�s em collocação, encontraram nfl «derrubada» e <limpeza. do
Em dois anos Rs. 4gô$cXX) mais O'S juros de Rs. 22f905 solo, os sitios, as fazendas, as chacaras, de sorte que, destruindo·se as flol restas, com bom lucro,

. Em treis anos Rs. 720$000 mais os juros' de Rs. 51$637 está seÉconstruindo um patrirnonio bem mais valioso. '.

Em quatro anos Rs. 960$000 mai" os_ iuros de Rs. 9OS6Q9 um, patadoxo mas é a expressão da realidade. I.
'

. , ,
'

,

Em cinco anos Rs. 1:20Ó$OOO mais es jurQs de Rs. 144$271 Depois, o clima é bom, a ag.la pura, e o Norte lia Paraná é servido por cHminho de ferro
Em dez anos Rs. 2:400$000 mais os juros de 'Rs. 6�75� ,e ,boas estradas de fOdagem.' "

, ;'

(Dos juros são deduz-idos ainda '1:/. referente quota de prevldencla), '

14 1/21
I

HORARIO: Das 91/2 ás 12 e das " 131/2 ás
Sabartos' Das 9 1/2 ás 111/2.

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comDrando na

PharlDada Nova
de ROBERTO' M� HORST

dispõe de maior· sortimento na pi'a'ça e

seus artigos á pi'eç'os vantajosos:
a que

Grupo de comprado1'es que adquiriram terras em RoLandia, em companhia
do Agente Autorisado, em frente ao Hotel daquella cidade,

Quem .conheceu um dia as ,famosas e formosas tcrr:os áa COlUpannia...Nór.t-:de ParmÍi, de
lá não mais sahiu.

A aquiSIção dos S'eI,. tnrf.'nos é a m�i" suave, !JUt' se possa itu <ginar. Em m,.teri" de pa,
garnento nãe s�· encontra f�cHi\ladt' mi.illr:

",'
: ','

.SALDl'\·SE um telT�no em CIIIC" (5) !),rest"'çõt:s, �t'lrdo li prJn;, Iri! \ dto 31.), /ö, a. se'gunda de
100(0 e a tflceira, qUarta e qu nla dI:' �u 0/' ,,11I1ualmenk' • f ,

A Companhia de TtfrHs NO"tc (jö"Pal:wá custeia o tra.nsporte do's que.!jdAtJJtit;!tm suas

terrasl de Marques dos Reis "té Rolandia, e dá pal>sagt ns gratuitas ás resptcti\las Ifamilflls, com
suas bagagen�,. 'I1a viage!ll' jie plÍlfi(lra _in�ta!.ção. ".:".'.

"'Passes üvres de M-a:rqlles dos ReiS lIte Louvat, &enl c'ompromlsso, Ida e v.olta, para os com·

pradores de terras.,
'

_,

O Agente Äutodzaifõ,'sr: João fer·ral'·Ç'acolllpannará, nO's dias 1$ e ultimo de cada mez, os

interf.Ssado& pll.!'a as cidades situad,as n, zona da Companhia de Terf'llos Norte do Paraná.
Saiba escolher, COlDpran�o Jotu, "com

,

facili.dadl' de pagamento da COM,PANHIA Df
TERRAS NORTE .DC)'�ARANÁ, It maior empreza col('nizadorJl da Ameliea do Sul.

$olij;i.te infEjrm-açOes detalhadll,s do age.nte autorizado João Ferrari" na (idade, de Jaraguá,
no Hotel Ce.ntral e, nas sua,s ausellcias coril () dr. Luiz de 5oui,?, ,seu bas.tante pmtllu,dor

N-. B.:' - Nelfbum ltgent� �siá ,at1lorjz,ad,o a Fecebc:-r ·�iLlheiro. <:m ,PQIDi-' da GQlIJpa6b'ill. �.
••

Nfi1'GßSS.'T-A;�E:DE BQNS ,SWS'AGEI'HES:, PAGkNDO-SE' BEM. _

� t

Carlos Hoepcke S/A.
filial: JoinviUe

''''. 'jI..
,.

..,�".

I

I
CLINICA aaURGICA

do

Dr. RENATO CAMARA
DIR�CTOR DO HOSPITAL, S. JOSE'

Operações, . Doenças de senhoras,
Partos,

"

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

quina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura.

FALA ALLEMÃO

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com
escritorio 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 : dss 7 ás 9 e das 1'1 ás 19 horas..

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

NUNCA EXISTIU
lOUAL! �1

A Farmäcia Cruz,
::le Avaré, (S.PauJ01
'�uro�i com cl cMl,
NANCORA. tllce
ras que uem 0914
conseguiu curar,

Dna. Caroiina Palhares, de Joinvillp, curou c:>m
UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido ,centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em 'muitos hospitaes, casa� de sauje e·

clinicas particulares,
.AVISO iMPORTANTE: '..J A-verdadeira ePomada
Minancora li nunca existiu a não ser em �uas'
atinhas originais �om o emblema � imb6lico acima.
Rec.:sem imitações,! Exijam a verdadeira MINAN·'

CORA em sua latinha original,
REPAREM BEM AO COMPRAR! .

,E' _u.� produto dos Laboratorios, «MINANCORA. ;f"" dê jOINN'lLLf
.
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I

PALUDISM"O'
o ,s�ngue de tre:s �e:rclções I

Empregado com eXlto nas: O Doutor Arno Pedro
Hoesehl, Juiz de Direito

I
ferida. da Comarca de [araguä..

Eczema. Estado de Santa CIHha'
A explo säo de malar ia Ulceras rtna, . Brasil, na forma

que originou a morte de! Manchu da 13i, etc. ,

um nficial e acometeu i Darlhros I
.

toda a tripulação do cTre.ji ,

Faz saber aOS que (i l
rusis", que ia de Daki, r,

Espinhas presente edits I de pr i-]
Africa Ocidental france.,'

Rheumatísmo meíra praça com o pra.
sa. para Perth, na Aus· Escrophulas zo de trinta (30) días, ví-
tralía, mostra mats uma I syphilitie.. rem ou dele enuheefmen

vez quanto ß tripulação to tiverem que, fiodo es
t.I lo' LO SEMPRE o MESMO I ...

Henrique Schloegl - Licença pare ccnstruír dum navio se encontra SEMPRE o MELHOR!... se prazo, hão de ser ar

um msosoléo na sepultura de sua finada avó, Ana desarmada centra (\ mos- ELIXIR DE NOGUEIRA rematados porquem maís

Mfcheler, de nacionalidade alemã - Certidão de quito do paluoísmo 'ao Grande. Depurativo do Sangue
der r, maior lance otte-

obito não faz prova de nacionalidade. O requeren longo das costas em que recer, no dia (6) de Maio

te junte certidão de casamento ou de nascimento grassa a molestta, sí se proxítno vindouro, as dez

e volte querendo. desprezar o tratamento Clube Aimoré (10) horas da manhã, as

Paulo HOlst - Alvará de «Habite se» para ststematlco pela quinina portas do Edificio do

sua casa - Como requer, O requerente deve ea de todas as pessoas pre Eleição para a neva Forum da Comarca, os

assinar um termo de compromisso, conforme péde. sentes. Diretoria. bens penhorados a AI·

, Germano Enke - Licença de construção pa- Em algumas tribus ne- De ordem do sr. Premi. berto Ravache, no exe-

ÍJ ra um posto de venda de gazolina e oleo, It gra- gras da Africa, os Iaetan dente, convido a t0105 os cutivo fiscal que lhe mo.

t 'á h d d ..

d I b ve 8. Fazenda 10 Estado
, nel - Como requer. O requerente deverá empre- es J er am essa oen- SOCIOS cuttes este cru

gar material íncombustível e maís um extintor de ça que nunca mals os para uma reunião a realizar a saber :

incendio, portatíl. .'
deixa durante a vida ín. se no salão Buhr. no dia 1 Um terreno situado

VV'8.. [uatína Gruenwaldt - Requer alvará de tetra, mas, nas �egiõRs 15 do corrente, segunda no Municipio de Jaraguä
«Habíte-se .. - Sim. on�e ela é endemtos, um feira, ás 20,1/2 horas, afim Alto, controntaudo.se ao

Gustavo van den Bylaardt - Pede licença p!l.1 tl.OlCO portador de pxra de se proceder á eleição Norte com os tundes das

ra estabelecer se com uma serraria. Como pede. Sita beste para contamí- para a nova Diretoria e terras de Necewfez, Steu
Gustavo Winter - Pede ncença para colo- nar toda a população. O prestação dê conta da atual. ermacker, Wagner, Bern-

eaçäo de uma taboleta, Como requer. tato que se _deu a bordo Jaraguá, 5 de abrill940. steln e Bankhardt, ao

, do cTrefuSI8:t, tambem Renato Sans. Secretário Sul com 08 fundos das
para vitrolas .demusicas m0derna8,Dia 2 sucedeu numa ilha do terras de Schwietiefe, a

Paulo Do.rnbusch - Requer transferencia im- sul do Pacifico, que se "�D1C' �1C' Este com fundos nas ter- ao preço de 11$000 a 15$OOO�
posto s/motOCIcleta par� sr. Bertoldo Horst. Faça gabava de estar ao a- Y .......�.:. ras -de Baukhardt, 10 Discos usados, desde 5$000.
se a trsnsterencta B'JHCJtada.. brigo de paludismo, Es- em São Francisco, na Ave· Oeste com 03 tundes das LOTHAR SONNENHOHL.

Bertoldo Horst - Pede traust. Imposto s/mo- sa ilha achava-se longe nída Nereu Ramos, Rodo terras de Sehn, conten
tocícleta para (J sr. Lotbar Sennenhohl. Faça-se de qualquer fóco de eon- Grande, UM TERRENO do a area total de ....
a transterencía .solicitada. tágif) como um navio de 28 m de frente e 125 1.400.000 (um milhAo e DL LUIZ DE SOUZ &

Domingos Chiodini - Pede licença abertura flolfd�mente ancorado no m de fundo, contendo boa quatrocentos Iilil) metros ...
uma !abrica de artigos texte is (palhões). meio do oceano casa de material 8 x 14 m, quadrados, avaliado em

. ,

Sociedade de Lavoura "Tres Rios do Norte" Par8 festejar a chega boas estrebaria!'> e demais cinco contos e seiscen·
.::_ Pãde dispensa im,osto s/Diversões públicas da dum compatriota que bemfeitorias. Optimo ponto tos mil reIs).
para a festa do dia 7 do m�s corrente. Sim. devia Instalar'se na' ilha para qualquer ramo de Cujos ·bens constantes

!lauUna Florencfa - Pede dispensa dos im· e ser o decimo oitavo nogocio. do auto de avaliaçAo e

postos que está sujeita a sua propriedade, visto branco da colonia, orga. Tratar com o sr. Ricardo penhora de folhas, dos
nAo ter arimo e achar se impossibilitada de tra· nfzou se uma, festa. Os Rodrigues Tuares, em Ja' referidos autos da açlo
balhsr, por ter IDhÍS de 68 anos de idade - Co. festejos duraram alguns raguá. executiva, sAo levados
mo refluer, de acôrdo com o art. l' do Decreto dias e o recem-chegado em primeirª praça de'
4i3 de 17 de abril de 1938. bem como I)S outros de. hasta publica e arrema-

Augusto Gerent Filho - Pe tie cancelamento Z6s6te brancos ,gozaram taçAo pelo valor da a·

de uma multa por infraçAo da lei n. 53 de 24. 6, á farta mas uIit mês de· DESPERTE A BILIS vaUaçAo, .sto. é, pelo
1937. Indeferido. O §4. do art: l' da lei n. 53 nao pois treze deles estavam preço de cinco eont08

permi.te serem lanç�rJ,08 na estrada �s detritos da de �ama com 'sérios a· I DO SEU FIGADO e seiseentos ,mil reis

proprIa limpeza, loglco, outr08 detrItos tambem ceS80S de febr'3

palustre.,
(5:�oo,000). Assim serAo

nAo podeI ão ser. Pelo art. 7. da lei em apreço a O unico remedio eficaz, Sem CaIoIneIanos-E SaItIrá d. os referidtls b�ns arre-

estrada é con8ider�da Municipal para todos 08 a quinina, em breve es.
Cema Disposto Para Tudo

I matados por quem mais
f It A ult f I d d d t d f

Seu fill'ado dev.. derramar. diaria- d di b 1e e o�. m. li 01 ap 1C& a
. � aoor o com o ar . teve a ispös ção dos mente. no estomflllO. WB litro de bilis. er, no a, ora e ugar:

3. da J2 menCIOnada lei, modIfIcada pelo Decreto· doente" e nAo se igno, $� a bilis não co,!e !ivremente. os lacima rbferid08 poden·
wunentoa nlio l1li0 diaendos e apodre- ,

"
,

lei n. 41 de 28. VI. 38. rava a recomendaçAo da cem. o. 11'_ inCbaq. o 6lltomago. do 08 mesm08 serem e,

W It ß cke R ue 1 á de "H bit C j III d 1 d'
Sobrevem· a ""isão de ventre'. Voc@ •

d m 'in.Il er e r - eq r a vai' a e· 001 S8GO A Pa u Ismo seute-ae abatido e como que envenena. xamlna OS ,por que
se" para a casa do tir. Rodolfo. Hesse. Como requ�r. da Sociedade das Na"'o-es, do. T.udo é amargo e a vida é um teresse tiver a mencio-

y -�- "áJoão Ferrar.1 - Pede lIcença para cctloc8çAo que reCleita, para ,. o tra. {Tma simples evacuação não tocará, nada" Estrada Jar8gU.
d(f anunö'Íos - Em vJsta 110 qu·; dispões a legts. tamento· do paludi8mo� I Pil1�1::::' c��Ê;s "':.'!':. � f;i'��d�� Alto, neste prhnelto dis·
laçA0 federöl não pode atu81mente ser. atendido. uma dose de. 1 g-ama a ,I?ara uma acção �a. F�m correr trito.· onde ficam 10ca.ll·

� • •
. h"'Tementc c�e II tro de hths. e você

SecretárIa da Prefeitura MUDl(,lpal de Jara· 1 grama 30 centfgramasl' sentê--se disJ>08yo para tudo. Não vau- 8ados 08 ditos bens. E
à d b iI d 1940 Mm damno: ...0 suaves e contudo são -

h'
.

't'gu ,5 e li r e
,

de quinina por, dia du., ,!,a<svilb08as para fazer!, bili8 correr para que c egue a no 1

rente 5 a 7 di"s e par'"
"vremente. Peç!, 8J! Pillu�a. CA!t. ciã a publico, mandei(CO ... _'" TERS para o Fígado. Nao aOO6,te

prevanír a doença liu' imitações. Preço: 3$000' .Jl p.assar! est� ft�ltal que
rante- � e8taçAo l1as fe· c � 8erá afixado no lugar de
bres, uma dose diaria de . costume e publicado pe'
400 miligramas d� jluf- As �bamadas: la iplpreps& loc8l.' Da40
nina. No seu re1atorlo f

.,' e passado nestd cidade

(adiçAo inglesa) pubIiea. osses sec�as de Jaraguã, áos quatro
do em 1938, a mesmal' O illustrádo redac'tdr-che dias do mez de marQo
Comlssllo de Paludismo fe dQ Carasinho, o sr. Grer digo de e.bril do sno de

Cd't M t Pd' IItua Oel. Emilio Jourdan Jaraguá do Sul salienta, á pagi.n:a, 125, gorio �endes, espotltanea mil novecentos e quaren. re I O U UO re Ia
Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á que entre os medlc8me� mente dirigiu ao deposi. ta.: Eu, Ne, Franco) es·

vi:. á Estação ferres. Dispõe de optimas accomoda' t08 antfpalud!cos a qUJ- tario geral la ssguinte caro crivA0, o subscrevI. (As�
ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes. nina ocupa ainda ö ·prl. ta:

'

slgnado) Ar�o �e�ro
Banhos quentes e frios, melro lugar na pratica Carasinho _ lIlmo. Sr. Hoeschl, Juiz de DueIt4?'

HYGIENE - \ CONFORTO PRESTEZA corrente, em vir�ude de Eduardo C. Sequeira. _
Esta conforme o orlgI'

Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis.
sua tefxiiCáCjdfad,cUnfca'i da Pelotas'. � Tem apresen naJI ..drOgquuáe �dodue fAéb·ril desua o c a e quas nu· te o fim, de informar.vos .. a ," .

Proprietario : Carlos Albus. la, e do �onhecimento de mais uma importantf" 1940.
espalhadisBlmO ,do seu cura feUa pelo poderoso, O escrivAo
uso e da sua posologia. Peitoral de Angico Peloten NEY FRANCO.
Nunca se tinham visto se. Eis o caso: minha filhi.

acessos de febre t-l1o sé· nha Celisa, com 5 annos

rioe,' e calculoU·IH'! que de idade, �e 'constituição
a doença tivesse sido 'in· muito debil, wffr,a de uma
troduzfda na Uha; mas tosse prrtinaz, das chama.
de onde? e de que,. tor- das tosses seccas, que me
ma f?

, fazia constante'mente penoPredio Hilario Piazera, rua Marechal DeodOlO As suspeitas dirigiram· sar na terrivel tuberculose
l1e sobre (1 recem·che- pulmonar.
gado e em breve reco Depois de tiXperimentar
nheceu·s8 que e!'am fun' diversos medic�mentos que
dad�s, visto que o com· per ahi säo �nnunl'Íados' Gallbe 12$ diariOi
patrIOta que tinha sido como especificos para taes
acolhido c9m tanta so' mplestias, já quasi sem es
lenldade tinha trazido a peranç88 de sa�va:" minha
terrivel doença da Costa filhinha, em hora' feliz. lan
do Ouro .. 08 mosquit�s cei mão de vosso prepara'
do paludl8mo que eX18· do poderoso e tenho a sa
tem na ilha tinham de tisfaçãQ de diz�r bem alto
pois feito ó preejso para que com um s6 vidro fi
assegurar a propagaoAo cou minha filhinha curada
da. doença, radicalmente .. Sirva este

facto de esperança a outros
nas mesmas condições.
Sendo este fiel exoreasão
da vérdade podeis fazer
destt o uso que 90S con

vier. Do amigo obro Gre·
gorio Mendes� (redactor·
chefe do Carasinhc).
Confirmo estes attesta·

dos. Dr. E. L ferreira de
Araujo (Firma reconhecida).
Licença N. 511 de 26 de

Março 1906

Correio ao .-OVO - x _. 13 -. 4 ._- 1940
========================��=====

Helmuth Krueger -

... Requer licença parll
construir um maosqléo na sepultura de sua, finada
mãe. Como requer.
. João Holler - Licença abertura para uma

oficina dê alfaiataria. Como pede.
JuHo Kretschmar - Requer baixá impostos

B. açougue, fabrica de banha e salchícharía. Sim,
para o 2.0 semestre .

Mês de Abril - Dia 1
Nicolau B. Freíberger - Alvará de «Habite.

se= .para sua casa :- Como requer, cumprindo se

o parecer do S�·. chefe da secção de Obras publí
eas.

Ren!f.to Sans. $eeretario.

Wagner Boonekaanp
o "rei" dos Bitten

Dr. Waldemiro Mazur9choD
,/ ��r��?

� uhimo r��rsCO)
Medico

Consultorio e residencia:

(proximo ao entroncamento da estrada' ferres)

Inellde clamados a qualquer �tr8 do dia OI da nlite

ßm sua propria casa,
nas' horas vagas na mais
rendosa, .' ,original e artis"
tica industria domestica.'
Facil para ambos os sexos.

Informa·se gratis .. Desejan
40 seJ,lmostras e c.atalogos
iIIustrados do tr"bailio a

executar', remetta 3$, meso

mo em sellos, a F. Mari'
nelli. Rua 15 de Novembro,
312 . Caixa Postal, 2436
S. Paulo.

AUGMENTA AS F()_RÇAS DEFENSIVAS DO:
ORGANISMO CONTRA' AS DOENCAS Dasí
•
� CRIANças E DOS ADULTOS __ ;

�

FEBRES

VENDE-SE EM TODA
. ,PARTE ,�-

(Sezões, ,Malária, Impaludismos,
Maleitas, Tremedeira)

Do Ph. 0. . .leio d. s..... SI.....

Cur,am·se rllpi�amente com , .• i

FRACOS E ANEMICOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO

"C:'apsulas, AntiseZonicas '

Minancora"
�_ ..._:

Em todas a's boas Fal'mäcias

l:' um produtó dos Labor�tórios MINANCORA
Bronchitn

Deposito geral: Laboraüwio
Pedoral de AngicD Pelotense.

PelQtas, R. G. o. Sul, ;.' Jöinvile -� Só Catarina '

i-l1tl5eet. ,ein,iv;dr<i: d<? 3 l�rr;'Í;,nv, !
"'. .,.. !o .. 4 " � I 'l •

"

Produto de alta qualidade para DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer
PASTELARIAS

Discos novos

ADVOGADO
Escriptorio • Avenida Getulio Vargas

Residencia : HOTEL BECKER

FUNDADO NO ANNO DE 1914

Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil
FLORIANOPOLIS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

Resulll�a do 3&9. Sarteia realizlda eil 4 de I�ril de 1948
CADERNETA N, 16791

Premios em mercadorias no valor de 6:030$_
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no va

lor de seis contos de réis (6:030$000), a caderneta n. 16.791
pertencente aos prestamistas Antonio e Maria Fernandes, residen
tes em Estaleiro.
PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 30$000

2106�Herbert BaJzam, Capoeiras
1714-Corina' N. Mafra, Fpolis
7900-Paulo Costa, Joinvil1e
8598-Mozart Clemente Diniz, Santo Amaro
18179-0svaldo Pereira Siml:ls, Joinville
'l126-Dalva Lobato, João Pessoa
2322-ElJlesto B.echer, Brusque
7207-Jurandir S. Roslindo, Laguna
16102-Adolfo Margarito e I. BAner, Joinville
14321-1r;tcy de Souza Neves, FpoUs

PREMIOS EM MERCADORIAS NO V,\LOR DE RS. 20tooo
"

2139-Joaquim Manoel Alves, Corrego Grande
7270- Dualtina Maria Silva, João Pessoa
0257-João S. Rib'iro, Imbituba
17457-Maria Schmidt Línsingen, Rio Negro
17120-Eduvirges Alcantara, União da Victoria

,

3716-Claud�te ,Maria Dias, Fpolis
5255...!.João Horteniz Gnulart, Lagoa
169J4-Marley Furtado Maes, Ilhota
19006-Daniel Schmidt, Poço GrAnde
17403--Rotilho Modestino livramento, Fpolis .

'REM lOS EM MERCADORIAS NO VALOS DE'RS. 10$00()
8636-Laura Anna Pereira, Laguna·
16192-lubel Torres Souza, Joinville
12585-Vhldo Baistof, Fpolis
17875- José Henil1g, Passa Tres

.

1236-Hildebrando Pereira Filho, Fpoli,s
4413-Maria Amelia Gomes, Tijucas
7304-Silvia Machado Coelho, Fpolis .

8132-João Jeronymo Fraga, João Pessoa
2349-Apolonia Brasil, Fpolis
5050-Gervasio do Rosario, Joinville

ISENÇêES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
8480-Fernando, Adahir e Anna Heiniag, Rio Ne�ro
13083-Palllo Wosny, São Matheus
7307-[. A, L. M., Laguna
8831-Werner Koepel, Rio do Sul
15763-Cantidio f_ Regis, fpolis
.14168-Marcelino Líbano da Costa,' Ribeira
lí095-José Honorio Coelho, Jaguuruna
·12801-Waldemar Galfner, Timbó
1I411-<\melia Ramos da Luz, Bru�ue
2187-Plinio, Lair, Cosnir, Lourival e

Suely Rosa, São Pedro de Alcantara

Flbrhmopolis, 4 de Abnl de 1940.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho, Fiscal do Governo federa

_-=-.... ·�.f>RQPBIEIARlQU..;MgmRA.Jlt�_,�.-
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Notas policiaes Officina ··CORREIO" ,Social

Mechanica
Você não sab- leitora amiga, por onde anda Dona Feli

cidade? Eu tambem �ão sei. Não saberia dizer-lhe mesmo. Tal
vez esteja muito longe, talvez muito perto de você. Nunca sabe
mos ao certo.

Seguimos com ella a mesm� est�i1da, cruz�mo� .

com ella,
outras vezes. E não conseguimos Identificai-a. E original Dona
Felicida:ic.

Você tem visto essas borboletas de verão, de azas muito

azues, que apparecern quasi sempre, á tarde, esquivas, capricho
sas por entre as latadas, sem pouso demorado.

,

E' assim Dona Felicidade. Não fôsse ella mulher.
A esta hora - aposto! - você deve estar olhando o seu

jardim, esperando vêr a <l(ualq�er mOJ?ento ess� borboleta azul
de verão em pról da qual voce correria, as maos, como duas

açucenas abertas, n'uma supplica.
E no entanto, - quem sabe? - talvez para algum seja

você a Dena felicidade! ...
OlL VAZ

DONA FELICIDA,DE
,

Hospedes
Proerdente da capital para

nasnse acha·se em nossa

cidade, o snr. dr Eudoro
Cavalcanti, ,-IeselT)bargador c

aposentado t figura de re

levo nas letras juridicas do
visinho Estado.

Viajantes
Seguio até Curityba," Cl

n, gocios, o jovem pharrna
ceutico snr. Manoel Karam
Filho, proprietario lia
Pharrnacia Estrella.

Jdrra petroleo e..

,abuadancia

;

ROSA MALINVERNI CAVALCANTI
"E .FILHOS. ainda sob a impressão
�olorosa. da perda irreparavel de seu
inesquecível esposo e pae ALARICO

,

DE. SA' CA.VAlCANTI, veem, '. por
maio deste, agradecer a todas ás pessoas que
os confbt taram nesse transe cruel por que
passaram., . '

Agràdecimento êsse que tornam extensivo
ao Sr. Tte. leonidas Cabral Herbster, D: Pre
feito Municipal, pela homenagem prestada ao

seu pranteado morto
A' Iodos quantos, pois, por qualquer fôrma

se solidarizaram cornnosco, agradecemos do
fundo dos nossos' corações.

E COMPOSiÇÕES PARA r0DOS OS FINS

COM RESULTADOS MAXIMOS DE

,PERFEIÇÃO, DURABILIDADE
E ECONOMIA.,

.1 O O P O R CE N TOP U RO.

Convidado a vi....
tar os Eltados

Uo.dos ., _profes..

sor Vital aruil
o governo norte-ame

rtcano transmíttto um

convite 80 eminente sa

bio brastletro, Dr. Vital
Brasil, director do Insti
tuto Butantan, de -S. Pau
lo, para que vísíte 08 Es
tados Unidos, .como hos
pede pUieisl.
O dr. Vital Brasil ae.

eeitou o convite e em

barcará para li America
do Norte DO proxirno die.
IP, provavelmente.

A8radeclmento

, I
Distribuidores

Joio Pr.,.dodmo "Filhos ...Rua , de Março 126'

'JOINVILLE

Virgem Esp
•

ecra lidade
S�ßÃ���RCtA,
ESPECIALIDADE

LAVANDO SE COM o SABÃO

de WETZEL & CI'Ä. ...JOINVILLE (Marca registrada)
POUPA-SE TE,MPO, DINHEiRO E ABORRECIME TOS.

o' ••�'� ,
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