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Jolnville ao Interventor dr. Nereu RaaiOI, no pro
.

siaho municipio mais largos horizontes onde se reflec

As exportações de
·Santa Catharina

.l11---r '.
, a t

.

s , e dás classes libe1"aes d�
,1id ".A. - ','

ida de decidido,apoio e abrirão P!ir:, o vi.,
o melhor, de alora em diante, as suaImultiplas e conhecidas actIvIdades.

...

E' digno de apreço o quívalentes a 192.982,865
t:t8balho que alguns' Es kílos. na im pertau ela de
tados vêm desenvülvBD 94.368:594$, e São Paulo,
do, eíleacíoee e consta .. - Cc..ID 98.218.612 kllos em',

temente. reepondeuses s réis ...
Esse labor é quasi sem- 62.1)61 :413$200. '

pre dedicadú' & polycul- Santa Catharína, nesses
tura pois' raramente as ultimos annos, coopera
condiçõeél climatericas granderneute no alevan.
aconselham a pratica da tamento oconomíeo do
monocultura: os recentes Paíz. Seus serviços ad
exemplos, frutificaram e mínístrativos são eítícíen.
os productores nacíonaes tes auxiliares do esforço
agem agora com caute- do trabalho rural oatha
la, procurando obedeçer ríneuse e dessa estreita
ás imposições da' racío- e Iecunda collaboração
naltzação agrícola. entre o Estado e os cí-
Santa Catharina occu dadãos têm advido resul

;tpa logar privilegiado en· tados eurprehendeutes, A nossa ídéa em boa hora O tenente Leónidas Herbster, joelhos, agradecerá ao Povo de
tre 08 Estados em pleno (q_a «,Jazeta de Noticiass.) lançada de se levantar nesta ei-. prefeito municipal, recebeu do Jaraguá, a homenagem, prestada
desenvolvimento econo dade um monumento que per- Rio a carta que transcrevemos: .1I seu inesquecível e extremoso

mico. Segundo um recen- .Altol officiaes petue a lembrança para todos -Exmo. Snr LeonidasHerbster Chefe.

te communi,cado ' do Mi- respeitosa e grata do coronel M/D Prefeito .de Jaraguá Sinceros agradecimentos, sem·
brasileiros conde.. Emilio Carlos jourdan, tem rne- Saudações. pré ao dispor de V. Excia,

niste río da Agricultura, coradOs. pelo gO" recido o amparo, que esperava- Acompanhando com interesse, .Rodolpho Augusto jourdan,
a exportação cathartnen- mos, de todos que veem nesse pelas columnas do -Correio do Major do Exercito.'

se em 1939, aUiogiu o vemo allemio monumento a forma unica de Povo> a vossa benefica actuação Esta carta é tarnbern para nós

va'lor de 303.651 :194$700 se concretisar no granito ou no como Prefeito de Jaraguá, fdi· um incentivo de tocando de pehr.
e O volume de 588.211.303 Rio. - O governo alle bronze, a gratidão de Jaraguá cito-o, assim como o Povo des- to, o coração e 'tfosso povo a

mão acaba de, condecorar pelo seil fundador. sa cidaci�: de tornar mais viva_ a sua gra·
Idlos. Não ha para' uma glorificação O trabalho, a honestidade !: a. tidão pelo esforço constructor de

Esses algarismos assi· o ministro Gaspar Dutra, maneira mais symbolica e ex- justiça de um dirigente 'fazem Emílio Carlos Jourdan, - �

,gosiam um ausp. ici080
o general Goes Monteiro, pressiva, nem mai� eterna e jL1sta. a felicidade de um Povo. quem o destiRo incumbio de es·

os coróneis Canrobert Pe- A nQssa idéa CQnta hoje com Apezar de nãQ conhecer pes· crever a primeira e mais linda
ltrogresso econOmlCO, pO-

reira da Cost� e Alvaro €I apoio precioso do prefeito soalmerlte V. Excia. assim como pagina �á nossa historia.
is a producção em 1938 Leonidas Herbster que exponta- não ter tido Cl prazer de palmi
esteve bem longe desses Fiuza de Castro e o tenen· neamente 'quiz formar comnosco lhar o sólo de Jaraguá, antiga
.

d' te·coronel !-:enrique Ricar· a vanguarda dess'a campanha'em Colonia ,de meu Pae, que em

InAICeex,Bp'ortação do anno do HaU. pról da consagração do bandei- sua vida sempre activa, foi €I

rante numero I da !IOSSa terra, bandeirante n. 1
.

e colonizador
passado teve o s�gu�nt� • ..� desbravando·a e colonisando·a dessas bl!mditas terras, apresso·
destino, assim dlscrlml- A orgaDlsa�o para formar a colORia ;'Jue é ho· me em escrever esta carta de

Dado: - 197.755.146 kilos, sen'·c.-cola em
je um dos mais prosperos nu· sincero acradecimento p�ssóal e

cleos de ordem e de trabalho de toda a família Jo"urdan, pelo
na imnortancia de . . . . do Estado. apoio moral que está empenhan-55.586:61}6$700 para o ex- S. Paulo Pelas columnas do -Correio. do á c<lmpanha de levantar em

terior, de8t�cando-8e a têmo-nos occupado da necessi- Jaraiuá um monumento .que Rio. - Na sua ultima

Argentina que compr.ou· Rio. - O agronömo dade desse gesto consagrador. perpetue o _seu fundader, CeI. reunião o Conselho de Imi

1:>').037'.673 kilos corres. Assis IgI, e,ZÍ88 recebeu Chega-nos agora um échoim- Emilio Carlos Jourdan. 'gração e Colcmisação .10-
�- pressionante do nosjio trabalho l' A justiça' tarda porem nunc� h' t d
pondentes a " uma carta: do professor lá fóra, no seio da familia Jour- falha, e, àssim espero um dia

mou con aClmen O e uma

30.061 :017$500; 410.546.357 Lu�iano Pígorini,directO-f d�n. que toda familia Jourdan, de I informação,
segundo a qual

kilos, n!) valllr de .... da R. Stazlone ,Baccolla· a Divisão de Terras, e Co·

253.064.498$00, para o gico SperimentaJi di Pa,

O' d J
r

K h J'
·

.

lonisação do Ministerio da

mercado Dacionell, salien. dova,' ItaUa, em qÚß' es- , pronD�8'O O; '080
'

�.�, UDIO'r
Agricultura, tem ultimamen

tando--se o Districto Fe- se scieDti8ta elogia fran, lJO" fj. O te recebido numerosas aar·

dersI, que adquiriu pro, ) camente a organisação tas de !agricultores norte

th i d S i S 1 t 1 d americanos, indagando 1110ductos ca ar nenses e· i o erv ço er c co a e '

Finalizou, em primeira instanda, o rumoroso pro' bre ae' possibilidades que;

\
S. Paulo, considerando a.

cesso em torno da cobrança de uma Nota Promisso' lhes, oferece o Brasil para O.

.".' re..
para aUender a �odos os ria de 3:000$000 (Tres contos de reis) em que é 'SU;' a sua vinda para o nosso 'Palsou para a aspecto9 da se�iClc�l�ura. tor 10sé Kóch Junior e executada a Sra. Dona Ida pais .

serva depois de o professor 'PlgorlDl, 8 Wollert. ".' , >, Em resposta a tais cón� e o'inventario·dos
pr8l11óvido a �Ie-i �tadec,!i.'u a. off�rta�daUI" O dr,' Atno ·Pêdro HbeschJ. inte,lro magi,str.a,dO soltas foi organisada uma ...as 4e BUllae'

'

, I de divislo tlm� obra do agronomo nesta Comarca e Juiz do feito, após bàm apreciar a ,eircular, em inglês, conten 'de Qlldal,
Rio. - A agenda fran" '

a.a
;
(, ASSIS Iglezias e suggere prova dlJs autos, proferiu a sentfon,a abaixo que dá d� informações detalhadas

.. ' ceza Havas informa d.

Rio. - O pr,esidente
a reme,gs� de �xempla- ganho de causa a Dona Ida Wollert: sobre preços de terras, sa' Rio. - -O sr. Prellliden� Wallhington que em tarn.

tia Republica assignou r:t ao �lOi�r) d� Aft!"t� Vistos estes �utos de Ação Executiva entre par- larios agricolas, indice do te da Republica 8ssignou, das declara9ões do al.mi·
decreto na pasta da ft ura

i â orea aB � � tes José Koch JunIor como ex.:quente e Ida Wollert custo de vida e 0utros da- D·m decreto dispondo lO rante amerlcan.o ,TauSSlßl.
Gtl�rra,' promovendo a t

a, e a UHa. ao �r. eDl
eomo ex�cutada. .

'

dos com::>lementares afim bre o destino' e guarda RO S.enada, afflrmanno que
general de divisão o ge.

0 �U880 Dl, Accresc.en. Jose Koch JUOlor propoz contra Ida Wallert ,a de orientar ös interessa' do testamen.to e iOTen· consl�era.va � guerra corá

Berat de brigada Amaru
ta atIndda qu1et l.se regIsta presente ação executiva para haver desta a import:!n- dos. tario do Duque de Ga- o japao mevlta'vel, o s..r.

tle Azambuja ViHanova
em o a a � �a uma ra· eia de tres contos de réis (3:0QOSOOO) representada "xias.

.
. 'CordeIl Hull, Secretario de

e transferindo-.o para a novadçä.o serlclcolB, dp.- pela Nota Promissoria de fls. 3. J'eita a penhora veio Desla'Ique CODsiderando que o Estado, dec_larou <!ue ogg·

reserva do Exercito, visto �eD o �l' esperar
.
para a executada com 08 embargos seguintes: testamento feite pele Du- ver!,? amerlc�no tinha s��

contar mais de 25 annos t redve a IlhO reslurgdl�edn 1 - Que esta ação se acha nulla ab initio por Rio. _ À. pedido das que de Caxias tem ines· P?lltJca exte.rler .bem d,'l-

tia s8l"Viço8.
o

. o. ve o e�p �n or a falta de formula e termo essencial j autoridades navass ti po- tlmavel valor historico n�da e que o almIrante ma ..

O general Vilb,lnova é serIclcultura Italiana. 2 - Que, além dis,so, n�o pro�ede � pretenção Unia instaurou inquerito para o Exercito e para Dlfestav� ._
ap'parentêmentl

aatural do Rlo Grande, do Autor, ora embarrado, pOIl) que Já fOI paga uma a proposito de Ulll des- a Nação, visto tratar'se �uas opmlOelil pessoaes.

do Sul, conta 45 annos O preço' do vez a importanei!l judicialmente reclamada nos pre· falque na directoria da de documento do proprio
de serviço, verificou pra· a....oz

sentes autos; -

. . I. Fazenda da Armada, de 'punho \iaquelle grande
ça Da Escl)laMilitar. Suas &&' 3 - 9ut José Koc� Jun!or .est.' agmd?",�.om eVI· que é accusado (> !unc- bl!asilelro, com dispost. Isentos demui"
Promoções foram devidas Porto Alegre. _ Re. den. te má fe ,tendo, pOl IS.SO., mfrmgldo o dlSP0Sto no cionario da contadori8. ções que m�ito enade- '

t 1 fi31 d C d C I I Ih d ã .�em as suas virtudes Ci-I
Buenos Aytes. - O go-

a estudos e merecime.ct'), percutiu na praça com'- ar Igo. o o Igo lVI I pe o que' e ,ever o RQmulo Lima, que se e- �

i d t
TeQl os cursos de enge- mercial o parecer emi.

ser aplicadas as pe�as respectivas;
. .

vadiu. Com o balanço vicÍis, e que, no respe X8'rno �8S gdn°tl et:re o

?haria civil e militar, tido pelo Départamento 4 - Que, aSSIm, n�s melhores de direIto etc. dado na tHesouraria, ve ctlvo inventario, const8m .

e e[mI�an � .�ue lOar
estado.maior aperfeiçoa. Administrativo 'sobre a CONTESTANDO. dIsse o exequente o seguinte: rifico,u-se que o. referido deter�in9.çõe8 testamen- Isen os ,e qt.:a quer mu •

mento e é bacharel em reforma dos estatutos do 1 - Que o� embar[!os supra referidas são ·de fUllccfonario, nestes' ulu tarias inspiradas em ele· ta os �avfos dinamarque.
mathematica e sciencias Instituto do Arroz, o qual todo improcedentes por isso que o titulo de fls. 3, mos mezes, deflviara' a vados sentimentos que Z�8 e .norueguezes que

physicas. 'J'á havia sido aprovado que instr.ue a inicial é liquido e certo, já está vencido quantia de 200 contos. honl'am á memoria de c e�guem, dOr8t!ante, aOI
. .

f t i e não fOI r"sgatado quem 'na guerra tar.;to por.,ls, arg.en 100,s com
ServIu na In an !U 8 e pelo presidente tla Re.

' ..
'

.

r It d t I, esteve oa Allemanha pra- publica. Posta a causa em prova, detElrminamos. de_ ac' honnou ü Brasil o deere· a a e «VIS os coosu a-

ticando no Exercito. Os circulos risicultores cordo com o disposto r.o artigo 1.047 do Decreto Lei
Ob. J. A. ROCHI LOURES

to determina qué o tes res dos respectivos pai·

Desempenhou impor' disco�dam da orientação 1.6�8, que o rito a. seguir fosse aquelle previs!o pelos n tamento é o iuventario ze8.'

taote8 commissões. seguida pelo Conflelho artIgos 263 e segumtes do mesmo decl'eto let MEDICO ESPECIALISTA dos bens do Duque de

de Defesa da Economia Designado dia e hora para a audiencia de ins- Olhos, Ouvidos, Caxias serão entregues Recepçl. despedi.,
Nacional,acreditando que trução e julgamento requereram os interessados a in· Nariz e Garganta. ao Ministerio da Guerra

Diario da Tarde a referida reform8 nada timação de cada parte contraria para prestar o depoi- Rua ·Prineipe. Fone 334. sob cuja guarda','e con· das ao e:x..embai..

adiantará, que somente mento pessoal, bem como ofereceram o rói de teste' JOINVILLE servação ficarão. ' :xador do Brasil
A conceituada folha cu'

o amparo financeiro do munhas.
'

" , em Londresritybana cDiario da Tar::lelt,
governo da União pode No dia aprazado, realizou,se a' audiencia com

que é um dos mais '\Telhos rá solucionar a tremen' observaneia das formalidades legaes, sendo praticados
orgãos da imprensa para da crise que atravessa os atos constantes de fls. 38 a 49. '

naense, acaba de passar actUalmente ti risicultu. Tendo sido apresentado no decorrer da audien
pm varias modificações e

1'a riograndense, pois o
cia o documento de fl�. 41, foi dada, depois dos de'

alterações no seu corpo arroz baixou de 22$000 bates, e de acordo com o disposk> no art. 223, §
de' redacção e direcção, para 1l)$000 o sacco.

unico do mencionado dec. lei, vista dos autos por 42
constando das promoções horas. á parte contraria, para se pronunciar sobre o

a serem registradas, a do mesmo. Arguido de falso o referido documento, re'
jovem academico de direi Convite

'

quereu o embargado. que se procedesse a uma peri
to, sr. Jorge Gomes Rosa, tage" no mesmo. Deferido esse requerimento, foi no·
para Secretario do impor O corpo docente do Gru· meado o snr. Hans Schreiner para perito, sendo pe
.tante diario.

.

'po, Escolar 'cAbdon Batis' los embargantes e embargados indicados, respectiva'
Jorge Gomes Rosa, a ta', convida as autorida mente, os srs. Leopoldo Colin e Arthur Mueller, pal'a

quem :::umprimentamos pe· des locais, exmas. familias assistentes técnicos. Como complemento da peritarem
Ia

.

sua brilhante carr�ira e pais (je alunos para a inquiridas 6 testemunhas, sendo duas por parte do
no jornalismo indigena, é festa civiCa a realizar' se no embargado e 3 por parte do embargante. Tanto o
filho do nosso amigo snr. dia ,3 de ·maio, ás 15,30· embargante como o embargado apresentaram os seus
Antonio G. Rosa" repre horas, no citado ,educan qUEsitos que foram respondidos pelo laudo pericial
sentante dos Laboratorios dárie, em homenagem ao de fls.
Cathedral, nesta cidade. d esccbdmento do Brasil.

Dlrector-prcprtetarío : HONORATO 'TOMELIN
,

, t=;'==========�====... -,-...,...,.__"""..,

Sabbado, 17 de Abril de 1940

Caixa Postal N. 12 Redactor; João CrespO
---",:,,--� ..�.....�

Anno XXI Jaraguá
_' ' -=.,__ .......,;,_..�========�=�;;;========;;;o""========

... - s. Catbarina .... N. 1.01'

cA justiça "tarda porem nunca falha e, assim, espero um dia que toda
Familia Jourdan, de joelhos, agradecerá, ao povo de )araguá, a ho·

menagem pre,tada ao seu inesquecivel e extremoso Chefe»

Campanha da .Iratidão 10 Brasil nos centena-
Um écbo impressionante do nosso trabalho rios'de PortUlai

DO seio -da família Jourdan
'

� Río, - A representa origínaes do tempo de

ção do Brasil no Gente-' P. João VI, de montagens
nario de Portugal, ehefl dos velhos predíos onde
ada pelo general Francis tuncctoneram 8S prímeí
co José Pinto, estâ ulti

.

ras redacções e 08 pri
mando ti organísação de níeíros pré os 0 as gran
ums exposição cempíeta, des Installações moder
de molde. a dar a ídéa nas, retratos e biographl.
geral do Brasil moderno as dos nossos prtnctpass
B.QS portuguezes.: jornalistas. Serão tara
Todos os Iactos da vi bem apresentados os me

dli nacional aBi serão Ibores livros brasileiros,
represeuta dos atravez de télas eseulpturas nacío
PS98S, grigiDae�, mappas, naes, acompanhadca de
photographias, etc. um resumo hístoríco qu.
A imprensa brasileira permíttirão com segu

terá logar destacado na rallça, um julgamenta
exposição. Toda a sua perfeito sobre todas 8S
vida será reconstituida pbases do progresso bra.
atrlivez de documentos sileiro.

,

,Agricultores Exposição de flores artificiaes
,

norte ..a,merican..
que daejam vir

ao Bral" ,

Deverá ter logar no dia. gosto e propriedade que
11 de maio proximo, na apresentam.
cidade de Blumenau, em A Exposição decerto pren.
um dos salões do Theatro derá a attenção de quaa·
Cario! Gomes, uma expo tos ti.erem opportunidade
sição de ncnes artificiaes, de admirar a arte da.
promovida pelas senhoritas senhoritas Iris Fàjel e Hina
lris Fadei e Hina Klug. Klur.

.

As flores, confeccionadas' Daqui formulamos is
duas jovens artistas as

em papel nacro1aque, cei nossas felicitações e' (') mai.
luloide, conchas e eseamas, amplo successo oompensll'
como já tivemos occasião dor do trabalho intelligen
de vêr, são dignas de ser te, na exposição do dia 11
apreciadas, p-elo trabalho, de maio proxiQlo.

tatamento Japl,�_tadol
Uni_

,

- --

<Continua na 3.a pagina)

"Gazeta de,
Paraope,," Rio. - O prasidente
Completanào o seu tri' Getulio Vargas acaba de

gessimo anniversario, em ser condecoradf) pelo
9 de abril, a «Gazeta de presidente da Republica
Para\)peba� sahiu em edi<;ão do Haity com a grande
especial, fartamente iIIus- cruz da Ordem de Petion
trada, com esmerada coI, e Bolivar.
laboração. e vasto noticia-
rio.

.

Felicitamos muito since
ramente aos distinctos coi
legas responsaveis pelo
sympathieo sem�nario, a

presentando tambem as

nossos votos de longa e

xistencia para maiores e
mais legitimos triumphos.

Condecorado o sr.
Getulio Varias

Londres - O �mbatxil'
dor do Brasil em Londres
e senhora Regis. de Oli
veira, que deviam partir
definitivamente para o

Rio de Jeneiro no pro·.
ximo dia 22, adiaram no·

vamente a via.gem, em
virtude de terem sido
convidados pelos sobera
noa para almoçar no Pa ..

lacio de Buckingham, no
dia 24, quando ,S8. Mm,
lhes offerecerão uma re ....

Recebemos uma collabo cepção de despe)didas.
ração do snr. desembarga E' provavel que o ca·

dor Eudoro Cavalcanti, que sal Regis de Oliveira
só a mingua de espaço nôs embarque para o Brasil
força a dei]{ar para a pro' no dia 25 de Maio pro,
ximo numero. \ ximo,

Des. fudoro Gavalc8nti

-

Para
.". .,

o aper,itivo exijam sempre aQuardente
... .�. .

«TragI)>>
J o Ä o o. Ru. ,Marecbal Deodoro

���--��...--�------�-��-----'�..'------'----�

Para a mesa, o o pt i m o vinho nacionóL
.

VINHO Romanzini
<fi:

)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BEsPielE A"Bliis As �bab.ailas ,�-��������==�

:
DO SEU' FlGADU·

� fosses seccas
Sem Calomelanos ....E Saltará da O illustrado redactor-ehe

Ca.... Disposto Para Tudo íe do Carasinho, O sr. Ore
gorio Mendes, espontanea
mente dirigiu ao deposí
tario geral ;, seguinte car-

ta:
.

Carasinho :_ Illmo. Sr.
Eduardo C, - Sequeira. -

Pelotas. - Tem apresen
te o fim de informar-vos
de mais uma importante
cura feifa pelo poderoso
Peitoral de Angico Peloten
se. Eis o caso: minha filhi
nha Celisa. êom 5 annos

de idade, de constituição
Gaahe 12$ diariOi

muito debil, soffr,a de uma

tosse pertinaz, das chama
das tosses seccas, que me

fazia constantemente pen
sar na terrivel tuberculose
pulmonar.
Depois de experimentar

diversos medicamentos que
per ahi são annunciados
como especificas para taes
molestias, já quasi sem es

peranças de salvar minha
filhinha, em hora feliz, lan
cei mão de vosso prepara
do poderoso e tenho a sa

tisíação de dizer bem alto
que com um só vidro fi

CALCEß•NA cou minha filhinha curada

O MELHOR TONICO
radicalmente. Sirva este
facto de esperança a outros

'NFANTIL nas mesmas . condições.

E�ital�ela.prara l,1
DR. LUADIZVOODAEDOSOUZA ESPEClfl�1gA: DENTI- ,â:n��r�:�� fi�Odee��ref����

� . A saúde é o melhor bem d�ste o uso, que vos con

da vida. Mas, nem sempre vIer: Do arrugo obro Ore·
O Doutor Arno Pedro I Escriptorio _ Avenida Getulio Vargas se tem saude. A CALCE, gono Mendes,; (redactor-

Hoeschl, Juiz de Direito I HINA dá saude, força e
chefe d.o Carasinhc).

da Comarca de jaraguä, Residencia : HOTEL ßECKER belleza ás creanças e as
Confirmo estes a�testa-

Estado de Santa Oatha - dos Dr E L F d

����í,����iJ, na forma

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES' �rJ�f�:�i:�ir:�;�i I Artr:n�jr����f�=����
Faz saber aos que o lJ ' U eamento de confiança de I Março 1906

presente edital de prí. todos os médicos pediätras I D 't i. L b
.

meíra praça, com o pra.
devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil com' do Brasil RePton lO dflerAa '. aRolratonoy • . , . .' •

I
e� ora e ngwo e otense.

zo de trinta (30) días, ví- escritório a rua rAbdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo . Pelotas R. G. ° Sul

rem ou dele conhectmen Klu? Aceit� cauzas civis, comerciais e c�iminais e encarrega-se Uma lata de Calcehina dura ',.

to tiverem que, findo es
de inventarios, elabora contratos de sociedades em nome coletivo,

sers mezes. - Em
.

todas VENDE-SE EM TODA

se prazo. hão de ser ar
em comandita simples, de capital e industria, por quotas, de so.

as boas Pharmaclas. PARTE

rematados porquem maís ciedades anonimas, comandita por ações, de sociedades coopera

der � maior lance otte tivas, de penhor agricola, penhor comercial e enfim elabora con

lecer, no día (6) de Maio tratos de toda e qualquer natureza, assim como requerimentos.

proxímo vindouro, as dez HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas.
•

(la) horas da manhã, as

portas do Edifício do
Forum da 'Comarca, os Ibens penhorados a" AI- CLINICA CIRURGICA
})erto Ravaehe, no

_ exe-

Ieutívo fiscal'·qué' 'lhe mo.
I r " h '{ -., do

'

:eS:b::�enda do �stado Dr. RENATO, ,CAMARA;'l
1. Um terreno situado DIRECTOR DO HOSPITAL S; :J0�'

DO Municipio' de'Jaraguá
Alto, -eontroataudo.se ao Operações, Doenças de' senboras,
Norte com os fundos das P
terras de Necewlez, Steu-

artos

ermacker,Wagner,·Bern, Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
stetn e Bankhal'dt; ao 2 ás 4 no consultorio á Av. Gétulio Vargas, es"

Sul com 08 fundos das quina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura.

Etertrss de SfChdwjetiefe,. $i FALA ALLEMÃO IV'
S el,com un tos nas��J.'n

ras I de Bankhardt,
-

aó i ••----------------Íl)....._�.:,I
Oeste com 08 fundosdasl---------------_....,....,.--_

t�:�:tia��:i!Tl:::��' Dr.·Wal�emiro Mazur9cbnn"
quatrocentos mil) metros
quadrados, avaliado em

es.cinco contos -e seiseen -

.
. asal. ' onIS.tosl �il réis). ji Consultoria' e resiclenda: I'1,

.

CUJos beDs constantes
. ,. Da Francisca: Buch

do auto de avaliaQão e Predio Hilario Píazera, rua Marechal Deodoro Av.OetuJio:!'Vargas (defronte á Praça 7 de Set.)
penhora de folhas, dos '" _

referidos autos da ação I
(proxlmo a� ,entroncamento da -estrada ferrea) Acaba de receber um novo e variado sortimento de

executiva, 840 levados
f

I

em primeira praça de I Itlende challlados I qualquer hora do dia lU da noite Ro�pißhas p'ara creanç'as:hasta publica e arrema-l
'

tação pelo valor da a ,

-------------------

valiaf;äo, isto é, pelo J'preço de cinco contos
e seiscentos mil reis l

(5:600$000). Assim seräo

I'os referidLs bens arre
IDstados por quem mais
der, no dia, hora e lugar
acima referid.os, poden -

da os mesmos serem e

xaminados por quem in·
teresse tiver, a mencio
Bada Estrada Jaraguá.
.A�to, neste primeiro dis·

I&r!to. onde ficam 10cal1'
.tidos 08 ditos bens. E
p�ra que chegue a noti./el8 8 publico, mandei
p8s8ar este edital que
,ßrá afjxado no lugar q.ecostume e publicado pe
la imprellsa local. Dado
e passado nestd. cidade
de Jaraguà, aos 'quatro
:.dias do' mez de março
digo de abril do ano de
.iI novecentos e quaren.
t.. Eu, Ney Franco, es

erivAo, o subscrevi. (As
'ignado) . Ar[!o Pedro
.oesChl, Juiz de Direito.
Esta conforme o origi· I
aöi do que dou fé.
Jaraguá, 4 de Abril de

1940.
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Se� figado de�e deeramer, diaria-:

mente, no estomagc, um litro; de bilis."

Se ..
a bilis nijo corre livremente, OB

alííneli't'Ö. 'nib lil& I,!igerido. e apodre
cem. Os gazes incham o eatomago.
Sobrevem a prisão de ventre. Voeê

sente-se abatido e como que envenena

do.
.

Tudo é amargo .. 8 vida ê um

JIlsrtyrio.
Uma simples evacuaçãb não tocará

a cause. Nada ha como 88 t,s!D0SlJS
Pillulaa CARTERS para o ·.F,lado,
para uma acção certa. Fazem correr

livremente esse litro de hili_, e você
eente-ee disposto para tudo. rNão cau

sam damno: são suaves e contudo são
mar8yilhosa�" para fazer a bilis correr

livrçmente... Peça ßl! P,iUu!a. CA_R
TERS para o Figado. Não acceíte

imitRQõe.. _Preç�:, 3$O�
.

I
I
I --

o N O !vi E REGISTRADO
DE UMA VARIEDADE: DEI TJNTAS, ES.MALTES,
VERNIZES

Em sua propria casa,
nas horas vagas na rnais
rendosa, original e artis
tica industria domestica.
Facil para ambos os sexos}
Informa-se gratis. Deselan
do, se amostras e catalogas
iIIustrados do trcbalhua
executar, remetta 3$, rnes

mo em sellos, a F. Mari;
neIli. Rua 15 de Novembro,
312 . Caixa Postal, 2436·
S. Paulo,

E COMPOSiÇÕES PARA TODOS OS FINS I
COM RESULTADOS MAXIMOS DE I

PERFEIÇÃO, DURABILIDADE
.

E ECONOMIA.

1 o o P o R C E N TOP U R O.

Distribuidores

Joio PrOidodmo f:I Filbos - Rua 9 de Março
JOINVILL�

126

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

Ja recebeu : Grande sortimento ele artigos de malha,
, em lã e algodão e fios de lã, para a época de inv9rno.

"WANDERER"
Sempre em stock, linhas de todas as cores e quali,

dades p'iua serviço manuf-ll e a machina.

A MELHOR BICYCLETA

Carlos Hoepcke S/A.
filial : )oinville Cure seus males e poupe seu bom diaheiro

comprando na

PharOlacia Nova
O es'crivão
NEY FRANCO.!

/li:

'. .

j de RO�EaJ'O M. HORST
.

i a ,oe Elispie de mafor sortimento na praça e efferece
j Beus artiges á preços vantajoslils.

':l ;, ;. !

O "rei" d08 Bitters

RB'RTIDA 1
e cam DDR de CABEÇA P I

�
aFIASPIRIRJI

.

alivia, e reanima I

Escritorio de advocaciC)

Dr. Marinho Lobo
Diarimente atende-se neste escritorio para servi

ÇúS judiciários e administratives.

FALA.SEiPORTUGUEZ, ITALIANO eALEMÄO
(Das 7 á 17 horas)

)ARAGUA' - Rua °Marechal Deodere

Edificio Emerich Ruysarn

Ginásio Partbenon ParanaensB
(sob inspeção federal permanente)

Diretor' Dr. Luiz Aníbal Calderari

Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná

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

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são GRA1'UITÀS. E.

Faculdade de Comercio do Para_
(ESCOLA REMINGTON)

Fiscälisada pelo Governo Federal
CURSOS: Propedel'tíco, Perito Contador e Au
xiliar :Je comércio. Internato e Externato.

o anjo protet?rade seus filhos ILombrigueira Minancora
Vermifugí\ suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

Serve para qualquér idade, �onforme o R.'.

(I, 2, 3 e 4).
Proteja a saúde de seus filhos e a sua

própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remedioR.

Compre Roje mesmo uma "LOMBRIGUEI-
RA MINANCORA" para seu filhinho. .

E um produto do� LABORATORlOS "MI.
NANCORA" - JoinviJe

\

1D:�3���••""'B

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

Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos os quartos' e appartamentos, com agua
. corrente, quente e fria

Elevador - Frigoritico . Coslnha de l.a ordem

Salas de amostras para os srs. vJajantetJ
r

Automovel n2 Estação
,.

C U R IT Y B A PARANA' BRASIL

""«««C_O""

Discos novos
para vitrolas demusical meder...,
ao preço de 12$000 a 15$080•.

. _\Wc; _ �!_a"".� .ade i$OIeia.
LOTHAR SOHONRO E.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BANCO DO BRASIL

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

NUNCA EXISTiU
IGUAL!

IA possibilidade de extin

guir a malaria no Brasil

letras Premio' Sêlo proporcional.

PomaoaMinancoraTAXAS PARA AS CONTAS DE DEPOSITOS

Escrophulo. Conclusão da la. pagina

.A.lw,goas
Maceió e Penedo

Amaeone«

/ 'Manaus
Bahia
Bahia (Sãe Salvador)
feira de Santanna
Ilhéus
Itabuna

"

"', jequié
, (':/ joazeiro
"(!$ante Amaro
'�e felix

C�&
CT�
foriat�zà
Sobral },

Espirita��nto
Cachoeitá.��� Itapemeriei
Vitória -,

Goias
Goiana

Jlaranhão
São Luiz

Bepos!tos CORI jures �sc:m limíte) - 2 o/e a. a.

DepOSItas Populares (Iímíte 10;000$) "% a. a

Depositas Limitados (limite 50:000$), 3 e/o a. a.

Deposites a Prazo Fixo:
Por 6 me&es - -

- - . - - - 4 % a. a·

Por 12 meses - - - . , - - ,- 5 e/o a. a.

Deposites cem retirada mensal da renda, por meio
de cheque (deposito minimo 1 :000$) ;

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

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

O BANCODOBRASIL FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS - DESCONTOS, EMPRESTI·
MOS EM CONTA CORRENTE OARi\NTlDA,COBRANÇAS,TRANSFERENCIASDE fUNDOS, etc

,

Tem agencias nas seguintes praças:
Distrito Federal Minas Gerais ' !tio Granâe do Norte

Direção Geral Araguarí Mossor6

Agencia Central Barbacena Natal

Agencia Metr.epolitana da Ban- Bello Horizonte Rio Granfie It. Sul
deira Carangols Bagé

AgenciaMetropolitana da Gloria Cataguazes Cachoeira
Agencia Metropolitana de Ma· Guaxupé Caxias

dureira Juiz de Fóra Livramento
Agencia Metropolitaa do Meyer Ponte Nova Passo fundo

Teofllo Otoní Pelotas
Treis Corações Porte Alegre
Uberaba Rio Grande

'

Uberlandía Urugúaiaaa
Varginha Stf,nta Catarinw,

Pará Blumenau
Belem Joinville

Paraíba do Norte Florianopolis
Cajazeíras Srio Pasüo
Campina Grande Araraquara
joão Pessoa Barretos

Paranri Bauru
Curitiba Bebedouro
jacarêsinho Botucahi
Ponta Grossa Cameinas

Catanduva
Chavantes
franca
jaú
Lins
Piracicaba
Presidente Prudente
Ribeirão Preto

Rio de Janeiro Rio Preto
Barra do Piraí Santos
�m� �J�da&��
Itaperuna São Paulo

Jltf,to G1'OSSO Macaé Taubaté
Campo Grande Niterói S6rgipe
Corumbá ;;: Nova Iguassú Aracajú
Cuiabá '-:. Petropolis Acre - Rie Branco

Está. instalando as seguintes sub-aaencías :

Amazonas - Porto Velho, '"Ições, Amargosa, Nazaré, jaco- São Paulo - Sorocaba, Mo·
Pará - Santarém, Marabá" ,bina, Valença, Bomfim, Con- gí das Cruzes, Itapetínínga, Ava·

I�arapé Assú. quista, Poções, Rio Novo, Itapí- ré, Santa Cruz do Rio Pardo,
, Maranhão - Caxias, Pedrei- ra�:,Alageinhas e Barreiras. Pirajú, Assis, Paraguassú, Santo
ras, Codó. E.spirito Santo - Colatina, Anastácio, Duartina, Marilia, Tu-
Piauí - Campo Maior, Pe- Santa, Tereza, joão Pessoa, São pan, Pirajuí, Promissão, Araçá

riperi, Piracuruca, Picos, União, Mateus. tuba, Valparaizo, Cafelandia,
Joaquim Tavora. Goiae; - Ipamerí, Rio Verde Brdgança, Itapira, Pirassununga,
Ceara' - Aracati, Iguatú, Ca- e Burití. -'o' l ilBeira, Rio Claro, Sãe José do

mocim, Crateús, Quixadá, Sena- Mato GrQsso - Aquidauana, Rio Pardo, Matão, Nove Hori·
dor Pompeu. Ponta Porã, ,Tres lagoas, Mara- zonte, Mente Aprazivel, Miras'
Rio Grande d19 Rorte - cajú, São Lui;t, de Cáceres e Po· sei, Nova Granada, 'Glimpia,

Caicó, Assú. xoreu" Orlandia, São Simãe, Sertãosi-
Paraíba - Patos, Alagoa do Minas Gerais - Curvelo, nho, Ituverava, Ribeirão Bonito •

Menteiro, Itabaiana, Ouarabira. Montes Claros, Pirapóra, janua· Pederneiras, Barirí, Sãe José dos
Pernambuco - Caruarú, Pal- ria, Arassuaí, CarloS',Chagas (ex- Campes e Iguape.

mares, Timbaúba, Goiana, Vi· Urucú), Fortaleza, Pifanguí. For· Paraná - Londrina, TelDa·
tória Limoeiro. Rio Brance, Aflil' migH, São Domingos do Prata, zina, UniãO' da Vitoria, Iraii,
gados de Ingazeira, �Triunfe, GovernadorValadares (e.x-Figuei- Cornélio Procopio. '

Bom Conselho. ra do Rio Doce), Aimerés, São . - .

Alagoas - Viçosa, Palmeira João E1'EI Rei, Bieas lim'à. Du- Santa Catanna - CruzeIro

aos Indies, União, Sant' Anna arte, Caratinga, Pas�os, Alfll!ilas, e Mafra.

de Ipanema. Campos Gerais, Araxá, Ituiutúba, Rio Gr(J,nde do Sul - San·

Ser!{ipe - ,Propriá, Maroim, Pato�, L�vras, Ouro ''Fino. to Angelo, José Benifade, San-

Estan�la e Anapohs.
.

Dzstnto Federal -

campOI
ta Cruz, Sãe Borja, Santa Ma·

B0:2!, - B�rra do Rle G�a!lde, Oraf!de.. .�a, L�geade, Bente Gonçalv�s,
Caetlte, SerrInha, Canavlelras, Rw de Jane2ro - Cantaga· Vacana, Jaguarão, Alegrete, Sao
Castro Alves, Bom Jesus da La· lo, Cabe frio, Rezende, Bem Gabriel, D. Pedrito, Cruz Alta,
pa, Maracás, Mundo Novo, Len· Jesus de Itabapeama.

,

Quaraí.
------�---------

Depósitos de Aviso Prévio (deposito il\icial

minimo 1 :OOOf)

A, Farmácia Cruz,
ue Avaré, (S,Paulo)
curou com a cMl,
NANCORAa úlce
ras que uem 0914
conseguiu curar.

Ona. Carolina Palhares, de [oinvill=, curou CJm

UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casai> de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira =Pornada
Minancora a nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema stmbölico acima.
Reccsem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos laboratorios «MINANCORA
de JOINVILlE

New York. - O dr. Em relação á campa-
Raymond B.F05dick pre- � nha realizada em 193.,
sidente da Fun d a ç ã o contra o «anopheles gamM
Roakfeller, declarou ,que biae», mosquito que in ..

se pode circumscrever a vadiu o Brasil, ha al
zona da malaria com os guns annos, o citada
seus actuaes limites no professor disse que a'

Brasil, durante a estação Fundação Roekíeller do
invernosa do corrente Oll ao governo brasileí
anno, com a possíbili ro a quantia de 100 mil
dade de extinguir essa dollares para a exterrni
enfermidade no referido I nação do mesmo.

paiz. I Ao finalizar suas de ..

i clarações O dr. Posdick
,

�ccrescentou o' dr. affirrnou que os resulta
Posdick que do orça- dos obtidos pelo go
men�o deste an�o foi

verno brasileiro na ex
destinado 23? mil dol- tincção dos terríveis i••
lares �ara _

os trabalh?s sectos tem sido bastante
da extincção da malária. satisfactorios.'

Para retiradas mediante prévio aviso:

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

De 60 dias· - - . - . . . . 4 o/e a. a.

De 90 dias - • - -', - • ." 1/2 o/e a. a,

Que iCiade afiDeia o home..
preblsforlco "

Pernambuce
Garanhus
Recife

Piauí
Floriano
Parnaiba
Teresina

III \

FerlDento Medeiros

Sabios ha que estuda- vel doença é portanto
ram os esqueletos dos naquelas regiões uma

homens prehlstoríeos e necessidade tmprescíndí
declararam que estes não vel. Conhecem-se hoje,
viviam muito tempo. Se- felizmente, os meios que
gundo essas pesqulzes o permitem obter este re

homem prehistorico mor- IsuHado, pois a Comíssãa
ria entre vinte e qnaren- � de Paludismo da Seele,
ta anos. Só se encontra' dade das Nações reco.

ram tres esqueletos de menda, para impedir o

homens prehistoricos que sezonismo, que se tomem
tivessem ultrapassado os 400 miligramas de qui'
cincoenta annos. nina por día durante a

Entre eles, os homens estação das febres a, pa
pareciam ter vivido maís ra o tratamento propria
tempo do que as molhe- mente dito, uma grama
ras. E' sobretudo abaíxo 8 uma grama e trinta

I dos quarenta anos que a centigramas de qulnína
mortalidade feminina era por dla, durante 5 a 7
maís elevada. días. No seu relatorle
O homem pnhistorico (edição inglesa') pUblica.

estava naturalmente á do em 1938, a referida
mercê Ilas forças natu- Comissão ialienta, á pa.
raes, mas o homem mo gina 125, que entre OI

,
derno soube fazer ver medicamentos antipalu·

•• 1 gar a natureza ás suas dicos, a quinina ooupa

fnecessidades. A higiene ainda o primeiro lugar
VENDE-SE '

moderna e a clencia mê· na prática correntel em
, dica atual contribuiram virtude da sua eficácia

um terreno, tendo 96 mOl' 'de modo eonBideravel pa- cHnica e da sua toxicl'
gas �e_ area. �om boas

ra elevar a duração má dade quasi nula, e de
plantcQOes, optima past? dia' tia vida humana, conhecimento espalka'
casa,

. ra�cbos .

e demaiS Nas regiões tropicaiS e dissimo d,o seu uso e da
bemfel,t�r�as IiIltuado em s'&"b tro,i8ais, a dUraçAo sua posologia.
Tres RI,o;, do �orte.. media Ila vida humana é Fosse qual fosse a var-

.

Tratar com, u pr6pneta' Inferle,r ao que-ela é nos dadeira razão da morta..
rio ANTONI<? Al�G.R11 poises temp�rados, em lidade prematura do ho.·

------ Tres Rlolil do Norte. parte por causa de doen. mem' prehistorico, certe
VEND&SE çss tais como o paludiS- é que, para o homem

mo, que ali reinam em atual, a civilizllçl10 e a
estado endemico, Dlinam medicina prolonga',am
a saude e anemiam.a. cortsideravelme:lte a du ..

A luta contra essa temi raçAo media da iua vida.despachà�os

Produto de alta qualidade para DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELARIAS

Vende-se
um motor -de 1 P. S.
'2 mancais de 40 mim.
0,60 m eixo 40 rn/rn.

2 discos para transmissão
Preço de occ8siäo.

Informações neata r�

dacção.

FRACOS E ANEMlCOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO

em São Francisco, na Ave
nid& Nereu Ramo,», Rodo
Grande, UM TERRENO

, de'28 m de frcmte e 125

lMês de abril - Dia 5 m de fundo, contendo boa

Carlos Mey - Requer Iic6nça para limpar telhado sua casa e reno- casa de material 8 x 14 m,

var uma cerca em frente &0 seu terreno - Como requ�r, quanto á limpe. boas estrebaria� e demais

za da casa. A respeito d!1 oerca o requerente deverá recuar para o ali- bemfeitori::ts. Optima ponto
Bhamento difinftivo, ou assinar um termo de compromisso obrigando se a para qualquer ramo de

retirar a mesma quando a Prefeitura exigir.;
, nogocio.

Emerich Ruysam - Requer viiltoria de sua instalação sanitaria _
'Tratar com o sr. Ricardo Terminado assim o ; incidente, marcamos a au'

Como re(iuer ,
Rodrigues Tavarel!l, em Ja' diencia de hoje para a publicação da sentença. Isto

Vva. Catarina ,Wensersky - Requer alvará de «H@bite se. para à1Í;8. raguí. é um gerador de saúde.
posto e tudo de'fid'amente examinado, e,

casa - Como requer.
,'\ -----'"---------__:_--------- CONSIDERANDO que com 'a apresentação do

ßia 8 :'�-"�a.ner Boo k documento de fls. 41, arguido de falso, toda a dis-

Arnoldo Gosch - Requer transferencia do imposto de sua motociele- ',�YY' ., ne aanp cussão passou a girar em torno deste;
ta - Faça se 8 t:,ansferencia solicitada.

'

O campeio dos aperitivos CONSIDERANDO, que pela péritagem I))roc�dj·
Dia <) da no citado documento, não se jJ6de concluir que .,

Max Fiedler - Requer alvará de eHnhite.sell para casa de Fritz Vo. mesmo s�ia falso �

«ell á rua Cel. Procopio Q. de Oliveira - Como requer, de acordo CORl o

BA· 'I C
·

I
CONSIDERANDO que toda a questão e de san ,

rel!luerido aneo grIoo a B ommS'rOla ber,se se o exequente José Koch Junior assinou.,
ADseÍmo Rocha - Requer alvará de cHabite.iell para sua casa":"" In· .

.

, lJ" , lJ referido recibido com ou sem a expressão He é tam·

fGrme o sr. Sub fiscal sob o valor locativo da casa em apreço. bem quitação plena a Promissoria de 29·1239 de ...

Otilia Tlegs - Requer licença para construçAo um muro em frente
:. de Bluménau 3:000$ de Ida WoUert";

seu terreno á rua Pe. dr. Pedro Franken e reforma das escadas em frente . CONSIDERANDO que pelas testemunhas Fran·

& saa casa. - Como requer.) FILIAL:
'.

aAHAGUÀ - Rua Cei. ,Emilil Jeurdan cisco fischer Junior, Eduardo e Ralf Kellermannl ficou

Angelo Rubinj - Requer alvará de cßabite·ss. para sua casa 8ita á
'�.' paténteado que o recibo, de Us. 41 foi assinado pelo

rua Mal. De"Jdoro da Fon�e?a - "Como requer, observando.se a jnfo�ma. Caixa PostaI n. 65- - End. Telegr.: cCAIXAlI embargallo tal qual como se encontra, não tendo ha·

çAo do sr. Delegado de HIgIene e mais a retirada do alpendre. Matri_z: Blumenau vido accrescimo post6rior a assinatura dos dizeres "e
Clemente Schlochet - Requer vistoria da instalação sanitaria de 8ua f'ilia.·s em: Jo'inv.ill'e, Jaragua'" e Ham·onl.a é tambem quitação plena á Promissoria de 29·12�39

cusa - Como pede. de 3:000$ de Ida Wallert";
.

CiInente S6hiochet � Requer alvarà de C'Habite'se» para 8UB casa á Capital:, 1.2(10:000$000
CONSIDERANDO que o mencionado recibido e

rUIl Rio, Branco. - Como requer.
'-

Reservas ca:
'

600:000.000
válido, pois preenche as formalidades exigidas pelo

Dia 10 D
.. art. 940 ds Conigo Ci-vil, representando, assim, a qui,

In.dustrias Reunidas Jaraguá S/A. _ Requer lic.ença de cODstruç&o
epositos e 8ald�os em C/C: 18.000:000$000 tação da nota promissoria de fls.3,.

para drversas casas, em seu terreno á rua Quintino Bocaiuva, conforme Faz todas as oper�&5es bancarias no Pai,s. Nestas condições.
planta. - Como requer. " ,', CONSIDERANDO que a executada, nos emhar·

Dia 11 Abona em c�nt�: correntes juros de gos alegou que já fôra paga a quantia judicialmente
• Angelo Rubini - Requer licença para colocar uma porta em o posto 2'/., 4'/., 4,f/�·/., 5'1. e 6'/. reclamalia, pedia, assim, que tendo o exequente infrin'"

�1te se encontra em construção, à rua Mal. Deodoro da Fonseca. Os juros sAo pagos ou capitalizados semestralmente. Il'ido o disposto no art. 1.531 do Codigo Civil, lhe
Bernardo Mielke - Requer transferencia impostos suá bicicleta _ Deposite as ilU88 ecm;lOmia8 no fossem aplicadas as respectivas penas;

Cama requer. CONSIDERANDO que o exequente tornou se

Dia 12 Banco Agrícola e Com:e,'reial de Blumenau manifestamente incurso na pena do artigo 1.531 do

.Max fiedler - Requer alvará de cHabite"se» para sua casa á rua Codigo Civil em vista do arti2'o 2,532 do mesmo Co ..

DOIlUOgos R. d� Nova - Como requer, observando'se a informaçlo do sr. A economia é a base da pros digo;i ,

Delegado de Higiene.
' "

:" CONSIDERANDO QUE A MA fEDO EXEQUEN;
Max _Fiedler - Requer alvará de cHabite,se» para sua casa á rua peridade'� TE é expressa em contestar os embargos, como ain"

)(a1. DeOdoro Ga Fonseca - Como requer.1 V S d It
'.- da ne prestar o seu depoimento pessoal;

Germano E k R li
a. 8. epos ando mensalmen'te a insignificante CONSIDERANDO, afl'nal, o maI's que dos autos

' D e - equer cença colocar porta no posto em constru- qu ti d 20$00 "De '

cAo - Como pede.
al1 a e

� 1/02' /num/a conta
i pOáSito Popular', consta e principios de direitos e jurisprudencia assen·

1-
Dia 13

a�, '., a a econom 6ar te aplicavel á espécie;
Clementina .M. Vieira - Pede reduçAo imposto predial _ Como ra.

flR u� ane Rs. 240$000 mais os jur9s de Rs' 5$872 JULGO procedente os embargos, em consequen·

quer de acordo com a informanão .•
'" "

Em do!s anos Rs. 48€1$000 m�is QS jur�s de Rs. 22f905 eia insubsistente a senhor. e CONDENO a José Koch
J é B

y Em trels anos Rs. 720$000 nJ'll1� os lurós de Rs. 51$637
os auer - Mequer licença para construir um Mao8oléo na I. Em q�atro anos Rs. 960$000 inals os ,ur'it-,� Rä.90$609 ',J'flior, �de .conf.ormid.a�o :c<?m O que dispõe \) artigo

tura de sua finada mAe _ Como requer. <;
sepu Em clnco,�l'ios Rs. 1:200$000 mai�.s j�ros d,e Rs. 144$271 '1. ,631 10 Codlgo� CIVIL'�a p3gar a Ida ,Wollert a im·

Henrique. Koster - REmUer r"coDRlderaç�g do desp'sCho feito em ',' (Dos
.Em de_z dandOS .Rds. 2:"Od�/ .mfals

os Jures de Rs. 6�6$75.c) portancia de seis contos de reis (6:000$000) e nas

requerimento 'anterior _ Como r�Q.uer. Faça.se B. d fd r �m, �. ,JU�OS
sao e UZI es am a:.! . (e_ erent� quota ,-:te pr��lde�cla) �ustas desti ,proeesso. ,

'

911.'" � ílliftt58� p MP-' a'98'\Wal.
ev
..

a r_e����� _�o"' ��!:J�g1!.�R�O;. D-a:l!lal/�j�� 12� iaS'" ft f7I A-�F4� '�
,

Jaragu'á,f 22 _rde bril de 1940 (Ass.( Arno Pedro
. S8U8 os: .uas 91 2 As 111/2.- Hoeschl - Juiz de Direito.

,
Prefeitura Municipal de Jaraguá

Requerimentos Do Ph. 0.. Joio d. 511.,. SIIINi,.

�_ ....._:

o processo de Jo,SÓ Koch JuniorTo....

Resfrieclol
Bronchi'"
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Registro CI��I Semana forense "CORRElO",

Jj "ES CREVA, 'um'a G'ARTA o
�o���r��:�i�iS��:�!��· Foi julgado o ., JoSé

A CARICIA DA CHUVA

If
de [araguâ. Estado de San- Floriani, acusado pelo cri. Como um leve brinquedo, de manhanzina,

• ta Catarina. Brasil. me de estelionato (cumpli-
Entre os dêdos da chuva transparente,

.. ,- Como baila aquella andorinha!
Faz saber que compare' ce) indo os autos conelu

.

tori 'b' d
. Sóbe, cabrioleia e vae e v�m,

Ganho > rum Pr ofi II o" �����r;r�[o�:01��:ir� �:i.a��mrj;�i:���d�!�;� �uf'fu;::?�:':::�::;::::, e leviana
, tarem para casar se . o dr. Chichôrro Netto. Uma andorinha fragil de porcelana <,

Edital n. 1.050 E ella quebrou-se toda entre, os 'dêdos de alguem ...

Alvin Bansen e Hilda Requerido pelo snr. De- OlEGARIO MARIANO,

Felz, legado de Policia e com o

I
Ele, solteiro, lav-rador, parecer tavoravel do dr. Annivers'arios tantas farão realizar, no

,

nascido em Blumenau, aos Promotor Publico, o dr.
Fez annos dia 25 a sra.

dia 19 de maio proximc
19 de 'Janel'ro .de 1919, do- Juiz de Direito decretou a vindouro, uma excursão de

. -

ti de 'M 1 d. Emilia Augusta CI'9SPO,
miciliado e residente neste pnsao preven iva e a . todos os associados do,

.

S h I H I
' irmã do nosso redacíos sr.

distrito no .lugar Itapocu- wm c uze, e tmg
f
acu

João Crespo. Circulo Vicentino á nossa

sínho. filho de Carlos Ban- sadpodPeloAcrtl�e dMe hUfdto, Dia 22 a exma. sra, d. cidade.
sea e de :

Augusta Bast e e ro v� m� ac a o, I A '

� F d I D t '" .

- De Florianopolis re

Bansen. ac����o pele crime dé ho- ,sass��ano�s� a�i::'s;s��r gressou esta semana a exa,

Ela, solteira domestica, 'mlAcl Ibo. f I
berto Dutra chefe da A'gen sra. d. Ignez Uber Oruen-

id
.

t di t 't 111 os oram presos e ' waldtnasci a nes e IS r� o, aos
.

lhid cia Postal e Telegraohiea,
"

,

18 de novembro de 1918, �ncontr.aram's� reco I �s desta cidade.
.

- PAra, a capital do Es-
domiciliada e residente nes-

a Cadela Publica desta se
T b d' 2'2 '_ tado seguro a srta. Dalcy

. , ,de am em ra ,a meru 'S d dl d 'I'
' ....

te distr ito no lugar RIO do '

na Onilza Borges, filhinha' �uza, e ica � auXI lar tI.a
Serro, sendo filha. �e Caro do sr. Heleodero Borges. Ola. Telephon!ca Cathari-
los Felz e de Herminia Falk Per sentença o dr, Juiz Dia 24 a exrna. sra. d. nense, nesta cidade,
F 1 de Direito, na açção exe-
e z.

"J
' Ottilia P. Schmitt, esposa - Estiveram em [areguá,

[araguã, 20,--4-1940. cativa promovida por ose
do indusfrial snr. Arnoldo esta semana os nossos. Kock Junior contra Ida

Edital h. 1.052 Wollert, julgou procedem" Leonardo Schmitt. prezados conterranecs srs,

Artur Piccoli e Olga da tes os ernbargos e oondern Dia 26 a menina Lisete, Fidelis, Conrado e Arthat
Silva. nau o exequente José Kock filha da sra, d. Leonor de Wolf. residentes, actualmen-
Ele, solteiro lavrador, Junior a pagar a executada Souza Neves. directora do, te, na capital paulista,

nascido neste 'distrito, aos 6:000$000 por ter ajuizado grupo escolar. - Esteve hontern nesta
3 de outubro dê 1915, do- uma divida já paga, de a- Dia 27 asma. [oanna cidade, o sr. José Pasqua
miciliado e residente neste cordo com o art. 1.531 do Blosfeld, esposa do snr. tini, zeloso collector esta
distrito a estrada Nova, Codigo Civil. E' advogado Erích Blosfeld, negociante, doai de Hansa.

I filho de Luiz Piccoli e de do exequente o dr. Paulo Anniversaria amanhã a

Escolastica Uber Piccoli. Medeiros e da executada o sra. d. Dulcineia Machado
Ela, solteira, domestica, dr. Luiz, de Souza. Reiner, distincta professo-

nascida neste distrito, aos ra do grupo eAbdon Bap
24 de abril de 1921, do' Pelo dr, Promotor Publi tista> e esposa do sr. Leo
miciliada e residente neste co foi requerida uma acção potdo Reiner, proprietario
distrito a estrada Itapocu- executiva por parte da Fa, da 'I'ypographia Avenida,
sinho, filha de Feliciano zenda do Estado por cer-

Ainda no dia de ama-

I'
da Silva e de

F.rancisca
tidão de divida oriunda' da nhã faz annos o snr. �uy

Mafra da Silva. Coletoria de Hansa. Frenzel, esforçado auxiliar

Como participar do concurso R C A _ Victor I Jaraguä, 20-4-1940. .

da Empreza Frenzel.

Edital n. 1.053. Foi requerido pelo dr, Viajantes Pharmacía de Plantão
, Henrique Wendorf e A- Promotor Publico o inven
dele Persch. tario da falecida Ana Küs -' De S. Francisco, es-

Ele, solteiro, lavrador, ter Slobianka. tiveram em nossa cidade,
nascido neste distrito, aos visitando a redacção desta
24 de junho de 1909, do-'!

GRUPO D4I:!...n .&R
folha, os snrs. Fernando

miciliado e residente neste �L.... 'Baggenstoss e João Ra
distrito no lug:u Rio do ABDOM BATISTA nulpho de Oliveira, presi
Serro, e sendo filho de dente e secretario do Cir-
Carlos Wendorf e de Emi· Em flome do snr, Presi- culo Vicentino, daquella ci
lia Gnewuch Wendort. denle da Caixa Escolar dade. Ao que nos infor

Ela, solteira, domestica, «Aurélia Walther:- anexa mam DS prezados visi
nascida neste -distrito, aos ao Grupo Escolar· cAbdon
15 de outubro de· 1917, Batisla�, convido aos so·

domiciliáda e residente cios e interessados para a C r'ed I' to Mutu o' "p re'd' I· a·''1" _neste distrito no lugar Rio Assembleia Geral a reali" -

do Serro, filha d� Rudolfo zar· se dia 3 de Maio, após

Sem,entes' de· Persch e :de Acada Leske a festa civica numa das

B
'

P t C'h· I'
-,

Persch. .

!Salas do referiöo educan-

ar « on o lC» �L ;!le�lo ��e :� ��P:�d�! ,hortaliças Jaragu�, 23-4�1940 dáZo'sr, Presidente espera

(Propietario: Arthur Scoz) o SAngue de trcs seraçéÍes! ,A Ajudancia Agricola Fe

I
,Edlta,1 n, 1.054

o comparecimento de to'
deral com séde nes, ta ci'. Willy Olelow e Helga dos, POI'S des",J'a apresen,C

'

"

d" Empregado com exito nu; R d b h
.,

ommumca a sua 1.S- dade, â rua. Preso Epttacio o en usc : " tar tudo quanto foi feito
linda freguezia e amigos feridas Pessoa - junto á Colle f..l�, solteiro, motorista, durante a sua gestão, em

q�e transferiu aS'suas 10-. Eczemas etoria Federal - vem de naSCido em Indayal, aos beneficio das creanças po-

calidades para o, predio Ulceras receber,
.

para :distribuição àO d.e'l�eáerr:bro 'd��t 1�16, bres desta ci�ad€, que neo

Manchas g�atuita aos lavradoros re om�(II� o e resl � es: cessitam de amparo,do sm. Angelo Rubini
Darthros gistrados no Ministerio da' te dlstn.t0 no lugar RIO do A Diretora: Leonor de

(antigo Hotel Wensersky) Agricultura, sementes de Se,rro, ftlho de H�rmann Souza J\T.V•S,Espinhas G I d Id G I
..LV., .,

á rua Marechal Deodoro,
.

hortaliças d, iversas. 180W e e. a Ie o�. '

Rheumatismo EI It d t ----.------onde continua a servir Os interessados deverão a, so eira, omes Ica"

com todo o esmero e
.Escrophulas

procurar a repartição ;:ita· nascida em R.i.::. do Peixe, E S PORTE Ssyphilitice, da nos dias uteis trazen - aos 3 de maIO de 1919,
prÇ>mptidão. .' SEMPRE o MESMO I". do' o numero do 'registro d�mi.ciliáda e ,residente. no
Sabbado, dia,27, á noite, SEMPRE O MELHORl .. , ou o talão do imposto ter- dlstr.lt�, de RIO do PeIxe, liz��!�orS��b�oJ�a:l�i:��dior:::
haverá uma GRANDE ELIXIR DE NOGUEIRA ritorial da Colleetoria Es- muntClplO de Campos No' Ião dos Atiradores, a festa do

CHURRASCADA, dedi. Grande Depurativo do �angu. tadoal, afim de seram ins· v�s, filha �e Otto Roden- Club Aymoré, tendo sido em·

. criptos, caso, não se)'am bus�h Sobrmho e de Tllo- possada a nova directoria quecada á sua estimada fre-
ainda registrados, masma Rodenbusch. ficou assim constituida:

guezia, inaugurando as- Prefeitura Munici-al de Jauguá Jarao.u'á_', 25-4-1940.
' Presidente de Honrá, sr. Ma·

P
_. d

2's rio Tavares da Cunha Mello jsim sua nova installação, Edital Ne.o�.o_ e I E para qUê cheg\le ao Presidente: Dr. Renato Camara j
e antecipadamente agfa- o��aslao conhecimento de todos pas- Orador, Dr. Luiz de Souza j Se·

D d d' P
.

cretario, Osorio Saraiva.
dece ° comparecimento e ar em o sr, re.. sei o presente edital que Conselho Fiscal: 'Dr. Arno

de ,seus amigos e fre. feito Municipal torno pU-I po, r. motivo
de mudaDo será publicado pela impren Hoeschl; Dr. Manoel lobão Mu·

"'1' d t ça pIna São Paulo, ven· sa e em cartorio onde se niz de Queiroz e Arthur. Mose�,'guezes. u ICO que ,
uran e o cor· de se ba.ratissimo uma I á afixado durante 15 dias Os cargos. de thesoureIro e dl-

rente mez de Abril, aI'- bem montada oUiciDa e '. .

'"
rector techmco dos esportes se·

recada-se na eontadoria age..n,eia autorisada CHE S! alguem souber de Im· rão preenchidos oppo�tunamente,
v

. pedlmentos acuse os para por serem cargos de confiança
da Prefeitura Municipal VROLE'1:'.' Nego�io mui Hns legaes, ) do sr� Presidente.

.

O Imposto 'Predial - 1. to luc�atlvo. CapiMl ne· '.Artur Mueller I Apos l!- J>C?sse dos novos dl-

ceS8°rlO
' 50 Q SO "ontos E'

.. '

Oi rectores lnlClaram·se as danças
S t

.. , '" lj • SCflVão DistrItal e I,
que transcorreram animadas atéemes, re" Vendem·se tambem sI· .

1 dR' Ci ')N
.

f d Cla O eglstro . VI. altas horas,ão satIs azen o o pa-, guns automoveis uzados,
gamento no referido mez, em perfeitissimo estado,
ficará o contribuinte su- entre os qua�s ,um Che

jeíto á multa de 20.(sobre vrolet PAVAO, varias
.'

t
" FORD, typos 29·30 e 31,

Impos 9 nO'prltl�elro mez, bem como um caminhão Rua CeI. Emilio Jourdan Jaraguá do Sul
sendo então feita a co- CHEVROLET todo refer· Está situado no melhor ponto da' cidade. Quasi vis-á
brança j�dicíalmen�e. �ado, pelo p�eço excep. vb á Estação ferrea. Dispõe de optimas accomoda-

Secretaria da Prefeitura chlnal de 8:ooOfOOO.·
I
ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.

Municipal de Jaraguá, 23, V�r e, tratar com.o Banhos quentes e frios.

de abril d 1940 prOpfletarlO: p, EmílIo I HYGIENE - CONFORTO - PRESTEZAe
.

.

AssIDanu, Agente Chevro .

'

. Renat? ,Sans, Secreta· let, R�o do Pe,ixe, Santa I Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis, Visto João Pedro de Oliveira Carvalho, Fiscal do Governo Federal.

no. MUniCipal, CathariD8",· Proprietario : ,Carlos Albus. PROPRIETARIOS J. MOREIRA & CI".

no

CONCURSO

I"

P,REMIOS!
Um Radio uNew Yoker» RCA Victor

Uma Victrola Portatit RCA Victor

Seis discos Victor de artistas nacio

naes de sua predllecção.

Apresentamos um original concurso ao qual todos podem facilmente
_
concorrer. Basta o amigo e admircdor desta marca de fama mundial, es

crever uma carta contenda no maximo 50 palavras em resposta a se

guinte pergunta:

c�orque razão os Radios RCA Victor säo conside
rados os melhores do mundo inteiro?»

Só serão acceitaG e julgadas as cartas que forem escriptas no for'
múlario, que estã sendo distribuido nas lojas dos agentes RCA-Victor
em todas as cidades, em Jaraguá: H. JORDAN & CIA.

As cartas devem ser dirigidas a RCA VICTOR BRASILEIRA INC,
Rua Buenos Ayres, 130 . Rio 1e Janeiro ou entregues ao Agente RCA
VICTOR mais proximo.

.

Social

Corroio do Povo
Por estar em preparo a

edição especial commemo
rativa do 21.0 anniversario,
o «Correio do Povo» dei
xará de circular no proxi
mo: sabbado.

Estará de plantão ama'

nhã a Pharmacia "Estrella"

VENDE-SE
por preços 1)e cccasião,

1 radio O. E.
1 mobilia de quarto
1 bicycleta ,

T.ratar nesta redacção.

HOTEL B�CKER

FUNDADO NO ANNO DE 1914

Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil ;

fLORIANOPOLlS
Rua Visconde de Ouro Preto,· 13

Resultado do 310. Sorteio realizado em 18 de Abril de 1141
CADERNETA N. 15091

Premio� e,m mercadorias no valor de 6:050$_
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no Vll

lor de seis contos de réis (6:050$000), a caderneta n. 15.091
pertencente a prestamista Maria Reinoldo, residente em João
Pessoa. ,

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS, 30$000
6939-Marh das Dores, Joinville
17799-Fermino Bello, Herval
16!24-Adeli Irckvo, Joinville
4763-Julio Santos, João Pessoa
48t3-Julio Santos, João Pessoa
8105,- Lourdes Herdt, Joinville
1932-f'rancelino Bernardo, Tubarão
2064-Sibila Bibo, joinville
8211-lsoletle 'B�lduina Silva, Biguassú

,
'15649-· Antonio Bernardino Medeiros, Tubarão
7699-Jaime e Jair e Ua., itacorobi

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20$000
6506-Militão Vilaim, Florianopolis

.

11016-Tanislina Bzyma Wsky, União da Victoria
16535-Sebastião Nunes, Paraty
6147-Santino Colaço, Florianopalis
5707-lIdo Vilson, Florianopolis
12151-Sebastião Adriani, Tijucas
3849-Francisco Ramalho, �ão Matheus
14371-Aliarto' Borto, Imbituba
12148-Arnei Tavare3" Canoinhas

, 13630-José Benedito Musion, Rio Negrinho
PREMIOS EM MERCADORIAS NO VAl:OS DE RS. 1O�9

14156-lllian I. Werner, Brusque
1557-Rosires Mendes Lopes, Florianopolis

. 10303--Nery dos Santos, Costeira '

.

13438-Pedro Francisco da Silva, laguna
3729-0uid<f A, da Silva, Brusque
18237 - Manoel José Pacheco, 1mbítuba
'3902-Argfntina Cardeira, Florianopolis
6774-João Baptista, Hansa
10479 .. Helena Scheíp, Joinville
1492,9- Osvaldo Penedo, Florianopolis

ISENÇ8tES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
12886- Francisco Roch 4, Blumenau
19683-Zelaide t: Aroldo Campos, Caropaba_ do Norte
14727 -Antonieta Maria Correa, Ribeirão
5091-,Hemique Vosg�rau, Hansa babel
0801-João Jose Furtado e CarIo a Curaio, Fpolis

, 8599-José Ma, ia d<t GalIote, Tijucas
13026-0rnensina Placilina Lope .., S. Francisco
17918-Joaquim Ferrazza, Retorciàa
8490-Filadelfia Tavares, Florianopolis
0569-Argcmiro Berto da Silveira, Saco dos Limões

Florianopolis, 18 de Abril de 1940,

I o SABÃO

,Vi rge
de W,ETZEL

,/

m ecialidadeEsp
& CIÄ.· JOINVILLE (Marca registrada),

c, S"\)���'FlCtAt
.��:���E

:t-
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