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de bem pouco e cujas ren .....

das, só com muita vonta
de e patriotismo, chegariam
para tal despeza, sem dei
xar de attender as neces

sidades ordinarias da ad

ministração.
O predio, construido de

dois pavimentos, em estylo
moderno, ficará, como já
tivemos occasião de salien
tar, na «Praça da Bandei
ra» que será ajardinada.
O �usto total da obra irá
além de tresentos contos
de réis, recebendo o muni
cipio um auxilio. de trinta
contos de réis, concedido

Commercio franco- bra- pelo interventor federal, dr.
Nereu Ramos.sileiro Na «Praça da Bandeira»,

VICHI.. - O snr. Luiz em frente ao novo predio
Romero, presidente da municipal, será levantada a

Camara de Commeroio herma, em bronze, do Co
Franco.Brasileira, ehe ronel Emílio Jourdan, que
gou ii esta capital para fundou a colonia Jaraguá.
estudar as possibilidades Sem querermos dar hoje
da ímportação nas zonas uma descripção detalhada
não occupadas. Conte- da obra, o que faremos na

renciou com o embetxa- occasião opportuna, felici
dor Souza Dantas sobre tamos, no entanto, o digno
a actuação da Oamara, Prefeito Leonidas Herbster,
cuja abertura em Paris a quem estamos gratos pe
ainda nãorestâ resolvida. la lembrança do convite.

A convite gentil do snr.

tenente Leonidas C. Herbs
ter, operoso prefeito mu

nicipal, visitamos esta se

mana o novo e soberbo e

dificio da Prefeitura Muni
cipal e Forum da Comarca,
cujas obras estão em vias
de conclusão.
Constitue motivo de or

gulho, não só para a actual

gestão do municipio mas

para todo o jaraguaense de
bôa vontade, essa obra ver
dadeiramente notavel para
nós, cuja autonomia data

,AlIDO XXII -
__ Jaraguá r" Sabbado, 31 de Agosto de 1940

A situação politica na Argentina til Renun
ciou o gabinete ministerialDr. Morou Ramos

No meio do incondicional apreço da população
catharinense, que lhe rec?�h:ce as gr�ndes vontades

consubstanciadas no equilíbrio economico e num .me
[hor sentido da grandesa commum, transcorre no dia 3

do mez proximo a data natalicia do preclaro dr. Ne

reu Ramos, em cujas
mãos entendeu o i1-

lustre presidente Ge
tulio Vargas de en

tregar os destinos do

Estado,;integrado n'rn
mesmo gráo de bel
leza constructiva, no

futuro do Brasil de

hoje.
A obra de traba

lho realizador do in
terventorcatharinense,
espelha-se em nossos

dias com segurança e

descortiniö, em todos
os municipios do Es
tado, attestando o seu

amor e o cuidado
que põe em tudo que
é nosso, organísando
e transformando asua

administração n'uma
série de conquistas e DR. NEREU RAMOS

realizações tão opor-
.

tunas e efficientes que já deram a Santa Cathanna o

elogio - justo e 'compensador - de Estado padrão.
Registrando hoje o anniversario do infatigavel in

terventor «CORREIO DO POVO». apresenta-lhe a ho
menagen{ sincera do seu apreço, reaífirmando a sua fé
no futuro glorioso de Santa Catharina, já agora segu
ramente norteada para as grandes finalidades do seu

destino.

A decisão tomada pela
Assemblés Legislativa, re

cusando acceitar arenun·
ela apresentada pelo pre�i· I BUENOS AYRES. - Rea
d�n.te Roberto M. qr�lz, IlizOU se o annunciado duel
al.'vlou � lensã� politica lo entre os deputados Da'
que havia chegado a seu

monte e Taborda por mo
ponto culminante e que

I tívo da troca de expresteve a sua engem ha me-
sões injuriosas em torno

zes c?mo resultado das
do caso da venda de ter

sens�CI�naes �evelações do
renos em EI Palomar. Os

Comité investigador do Se
nado, a respeito do escan
dalo das vendas de terras O recenseamento e ode EI Palomar, no qual se
achavam implicados varias nosso alto commercio
deputados, altos funcciona- Com o louvava' intuito mente postos á dísposl-
rios e personalidades ehe: de collaborar na Cam" ção do Serviço Nacional
gadas a círculos officlaês- panha do Recenseamen· de Recenseamento e JA
O presidente Ortíz, que to em boa hora empre- ha algum tempo que se

havia transferido a chefia hendida pelo Governo encontram em actividade
do Executivo, temperaria- Federal co11ocou a Casa no interior do paíz,
mente, ao vice-presidente cBayer:.' á disposição do Alem da tão valiosa
Ramon Castillo, em prin- Serviço Nacional de Re. collaboração, resolveu
cipios de julho, achava-se censeamento o seu Carro ainda a Casa cBayerlt
em tratamento medico, �es Sonoro. ora em serviço instituir um grande pre
de então, mas, ao conside na Capital federal, o mio em dinheiro, para
rar que a decisão do Co- qual se acha em plena ser conferido ao Agentemité investigador. appro actividade, desenvolven- Recenseador que, a juizo
vada pelo Senado, affeeta' do uma intensa propa- da Oemmíssão Oensítarta
v� sua honrabilidade, deci ganda falada, pelos saus Nacional, mais se desta
dlu que o UDICO recurso mlerophonea, sob a di car durante a Campanha
que lhe competia, �ra apre recta orientação da Com· no Districto Federal. Pa·
senta! sua renuncia- missão Censitaria Nacío ra esse fim, um cheque
A imprensa criticou a nat e de conformidade Berá opportunamente en

attitude assumida pelo pri.. com um programma pré- trngue á citada Commis-
meire magistrado. assigna viamente elaborado. Não são.

r

lando que nada .ltavia no sö o seu Carro de Musi·' Essa feliz iniciativa da
relatono do Comité que o C8 do Rio como tambem Casa cBayer» é digna
complicasse em relação ao outros q�e· a .retertda dos maiores eneomtos,
escandalo e accrescentando firma mantem em div�r- tendo-se em vista o alto
que a renuncia do. presi- S08 Bstados foram igual- alcance. do Recensea-
dente, de maneira _alguma. } ". "mente 'e ÔS extraordina·laranjas, bananas e aba- favorecia aos ínteressés do rios benetícíos que doeaxís, ,.' paiz, nos actuaes momen DOIS NOTICIARIOS mesmo advirão para vi·Assistiram ás experíen- tos. '" da geral da NaçAo. Gra·cias varias offIciaes do O sentimento popular emlinguaportuguesa

ças 4 acer!ada orienta-Exercito, tendo sido of· esta�a unanimamente com Estação: O J P • BERLIM ção com que sempre lô·ferecido ao chimico Leo. ·d t It' d id t do presl en e, c, nos U I
Onda 25,31 m _ 11855 K'c1os ra con uz a, vem en onardo Yafochewsky, iu:- mos dias. verificaram'se a Campanha Cens1tariaventor do processo de diversas manifestações, por Hora: 20 a 20,1'j e

a maior r.epercussão peextracção, um attestado parte de amigos e de po-
H O R �2 La�21� L la propria comprehensão

"onselhoNa",·onal
pelo commandante do pulares, para demonstrar de 8ua alta finalidade,... .. Centro de Mo�o Mecani- seu inteiro apoio. como o demonstra a at·

de Imprensa sação. As noticias recebidas do Doisnoticiarios de ultima
titude do n08BO alto com.

b hora, diariamente
RIO, 29 _ A. N. _ Reuniu- int�rior do paiz tam em mareio.

se, sob a presidencia do snr. Brilhante victoria deixavam patente a s.ur·
Lourival Fontes o ConselhoNa- • preza cauSR:Ja pela attltu
eional de Imprénsa, pr.olongan: I da pecuarla bra.. de tomada pelo presidente,do-se seus trabalhos até quasI siteira a qual era de um modo3 horas da madrugada, estu·

.. I d I' Idando entre outras medidas RIO 28 (A
.

N' I g�ra, ep orave .

,
.

. ,
, gencla H clona -

Ad· 1 -�s d� amparo. á Imprensa do Brasil) _ Noticia-se que na Ex- pesar � ClrCU are� ru

tnte�lOr do .palz. O Conselho e- posição Internacionai de Palermo, �s �.e Indole var�ad�,xammou, am�a, nume�osos pe- na Argentina, o terneiro «Heer· Jnao eXiste o menor IOdldidos de registro. de ]ornaes e ford- de propriedade do capa· cio de que occorra algorevistas, sendovano� 'proc�ssos nheiro Gaspar Carvalho, con- . . .•

transformados em dlhgencla. quistou a classificação entre quin- que modifique a sltuaç80,
ze competidores. O facto cons- de um modo fundamental,
titue uma brilhante victoria para ainda que, em 'gera!, espe
a pecuaria do �rHsil, demons· re'se que alguns dos mi,trando o aperfeiçoamento dos nistros venham a apresen .

productos dos rebanhos de UrJo • _

guayana. Pela primeira vez a tar sua demlssao desde 10-
pecuaria nacional apresenta·se go, ou dentro de poucos
naqueIIe certamen maior da dias.
America.

GazoUna synthetica
extrabido dos detrictos �e fructas

RIO, 29 - Agencia Nacional
- Tendo sido noticiado pelos
jornaes norte-americanos a aber
tura do concurso para a esco

lha da letra destinada ao cano

tico da Juventude Brasileira,
uma senhora norte-americana
e um cavalheiro canadense,
quizeram tambem enviar sua

contribuição. Seus versos fo
ram remettidos directamente ao
Ministerio da Educação, porém
não puderam figurar no con

curso, pois de accordo com o

regulamento deste, só autores
nacionaes poderão concorrer
ao mesmo.

Os campos de coo..

peração agricola
'RIO, 29 - A. N. - O Minis

terio da Agricultura, por inter
medio das secções de coopera
ção com os lavradores, tem fun
dado grande numero de cam

pos de cooperação. Em cada
municipio ás vezes installam-se
varios campos, abrangendo seu
raio de influencia todas as re

giões adjacentes ao mesmo. Os' Exclusivamente para mo·
effeitos do trabalho racional lestialJ de @lhos, ouvidos,
applicado ti agricultura são tão : naris e garganta.
manifestos que em alguns mu-

Dispõe de aparelhos os maisnicipios apos certo tempo esses dcampos torll,am-se dispensaveis {mo ernos para exame de
e os agricultores praticam' por I sua especialidade.

• si próprios os ensinamentos I'pal. Richlin. Rua do Principe
ministrados pelos technicos a- Fone, 334. JOINVILLE
gricolas. 1IIli

RIO. - No Centro de
Instrucção de Moto.Me·
canisaçAo do Exercito,
em Deodoro, realizou·se
a primeira experiencia
oUicial da gazolinll syn·
thetics extrahida dos de
trictos da frutas como

o Cantico da JU
ventude Brasi..

leira

duellistas reconciliaram se

após a troca de tiros que
não attingiram o alvo.

BUENOS AYRES, - Sul
oidou se, a tiro, O deputa
do radical Victor J. Guil
lot, citado como um dos
implicados no caso das
terras de EI Palomar.

Communica a United

Press de Buenos Ayres :

BUF.NOS AYRES, 26 -

Transooean, ag. allemã -
Diante das manifestações
de apoio e sympathia re

cebidas do povo e dos par
lamentares argentinos. o

sr, Roberto Ortiz retirou
sua renuncia á presidencia
da Republica.
O ministerio acaba de

apresentar sua demissão
collectiva. .

Os bombardeios de
e Londres

Berlim

gidas pelas bombas ingle
zas, o mesmo acontecendo
ás installações ferroviarias
e aos meios de communi
cações do Reich.

BERLIM, 29 (Transocean,
ag. allemã) - Foram lan
çadas durante a noite pas
sada bombas explosivas e

incendiarias sobre o bairro
operario ao sueste de 'Ser..
llm. A Real Força Aerea
não logrou nenhum exito
militar, todavia causou 10
mortos e 29 feridos entre
a população civil e estra..

gos em algumas casas.
,::,".. . ..... ,

'0 BERLIM, 26 (Transocean) -

Na noite passada houve nesta
capital um alarme antí-aereo
que se prolongou por tres ho
ras.

, BERLIM, 26 (United Press, ag.
norte-americana) - Os ataques
britannicos contra esta capital
não causaram damnos de mon

ta. Em alguns distritos foram
lançadas bombas incendiarias,
mas apenas incendíou-se uma

casa. Tambem foram lançados
boletins, os quaesforam prornp
tamente recolhidos pela policia.
Nesses boletins, os inglezes pre
veem uma inflação na Allema
nha em consequencia do blo
queio, affirmando que a esqua
dra ingleza domina todos os

mares e que a Royal Air 'Force
domina os ares.
A neutralísaçäo de todos os

ataques britaunicos demonstram
o efficiente funccionamento da
defesa antí-aerea de Berlim.

BERLIM, 26 (Transocean, ag.
alIemã) - Fonte competente
alIemã communica que na noite
passada foram lançadas sobre
fabricas da industria armamen�
fista ingleza 1.500 bombas ex�

plosivas
.

e' incendiarias, .pela
/

aviação aUemã, attingindo essas
bombas ao peso lotai de 150
mil kilos.

BERLIM, 29 (Transocean,
ag. �lIemã) - FQnte com

petente communica que a

penas nove aviões ingfezes
attingiram, ás primeiras ho
ras desta manhã, os bairros
orientaes da capital allemã.
Os demais aviões britan
nicos foram repellidos pela
defeza anti-aerea allemã
quando I approximavam - se.

As bombas lançadas não
causaram damnos de im-
portancia. .

. STOCKHOLMO, 29 (Trans-
Apos o bombardeiO O ocean, ag. alIemã) - Informam

Ministro de Propaganda do' de Londres que"sir�1UI!aneamen:
Reich convidou os perio- te quando a aVlaçao allema

.
. . bombardeava Londres, as forças. .distas estrangeIros e naciO- aereas do Reich atacavam ou"

naes a visitar os logares tras partes da Inglater�a e �o
attingidos, afim de inteira- paiz de Galles. Igualmen!e VlO

rem-se dos damnos causa- lentos ataques for�m reahsados
. ao noroeste do palz, onde umados no bairro da porta de cidade soffreu na noite passada

Cottbus, onde vivem quasi o seu 63.0 alarme aereo desde
exclusivamente operarios e o inicio da guerra.
onde cahiu uma serie de
bombas, causando damnos
de pouca importancia. Os
periodistas estrangeiros vi
sitaram os logares de im
portancia militar da capital
do Reich, veríficando que
o aeroporto de Tempelhof,
as fabricas Borsig-Siemens,
a central electrica de Klin
genberg não foram attin-

De JOSE' FIRMO . Director da U. B. 1.

STOCKHOLMO, 29 (Trans-
ocean; ag. alIemã) - Informa�
ções de Londres dizem que a

capital do imperio viveu a noi
te passada o alarme mais pro
longado da sua historia, duran
do o mesmo sete horas e d�z
minutos. A vida publica de
Londres ficou suspensa.Os. destinos da civiUsação

O eminente jornalista sr. Cos
ta Rego não pecca pela clare
za de suas conclusões. Pecca,
não raro, pela logica, o que,
em ultima an�lyse, é lamenta
vel, tratando-se de uma das
penas mais cintilantes do paiz.
O seu artigo, intitulado «Se

a Inglaterra perdesse..... salva
Sé apenas pelo estylo. As con
clusões são absurdas.
Pretendendo defender a Ingla

terra, Costa Rego divaga sobre
civilisação e a sua these, isto é,
a these que elle defende, no
fundo é contra a Grã-Bretanha.
Vejamos o que diz o perio

dista 'admiravel: «Que é civili
'sação? Em seu conceito philo
sophico, a civilisação não é a

penas o progresso, mas o pro
'gresso adstricto ás leis hum.a
nas e da sociedade. Não é ci
vilisado o povo que apenas se

engrandeceu pelas conquistas
materiaes, pelas invenções ou

pelo engenho 'de applicar á vi·
da collectiva o que a sciencia
lhe revelou. E' civilisaclo, sim,
o povo que disso tira um fim
nobre para a exlstencia.»
Conclusão logica do periodo:

o inglez não e um povo civi
lizado. De suas conquistas ma
teriaes isto é, a posse, pela for
ça, de uma grande parte do
mundo, os britannicos não ti
raram nenhum fim nobre para
a existencia dos outros, O in
glez é bem o typo do mestre
Wells: um isolado. O universo
é a sua ilha. Dela devem ser
emanadas as ordens. Os escra·
vos que obedeçam, sem discus
sãô.
No sentido exacto do termo,

tomando civilização como cul
tura, progresso, aperfeiçoamen
to technico, noção desse valor
humano de que fala Spengler,
não ha povo mais civilisado
do que o allemão. A sua con

tribuição é immensa. Não ha
na historia, em nenhum de seus
periodos de revivescencia, si
lencios compromettedores em
torno á patria de Goethe.

Para o meu brilhante confra
de Costa Rego toda a clvilisa
ção homisou-se na ilha. Os bar
baros, que são os allemães e,
possivelmente, os italianos, ten
tam invadir essa ilha para ex
terminai-a.
Esquece o articulista, quando

se refere á uma força tde ag
gressão, citando a invasão da
Abyssinia, da Austria, Albania,
Tchecoslovaqula, Polonia, Di
namarca, Noruega, Hollanda,
Belgica, França, qúe a Allema
nha lev.ou varios annos, antes
de appellar para a força, im
plorando comprehensão p�tra o

problema de sua existencia, di
gamos melhor, para a tragedia
de sua vida,

Super-nutridos, abarrotados
de ouro, lideres do universo,
senhores das posições estrate
gicas do mundo, com uma es

quadra que era um «tabu», os

inglezes zombaram dos appel
los de um homem sincero que
pedia apenas o direito de viver
e expandir-se, de dar ao seu

paiz uma existencia digna e au

tonoma, compativel com o seu

gráo de civilisação e cultura. ROMA, 29 (Transocean, agen- Sudão, bem como os aerodromos
Houve, na realidade, o re- cia aIlemã) - O alto commando de Vagir e Carisma, em Kenya».

curso á força. Fez-se sentir es- italiano communica: -As nossas
te, porem, somente quando o.s formações aéreas voltaram a Rom.. , 29 (Transocean, agen ..

homens, que venceram em 14/18, bombardear a base naval de cia aIlemã) - O alto comman
fecharam os ouvidos á voz da Alexandri�, no Egypto, sobre· do italiano communica: «Na fron
razão. .

voando durante longo tempo, teira entre o Sudão e a Erithréa
Se a Inglaterra perdesse o apesar da inclemencia do tempo' uma secção ingleza tentou penemundo não mergulharia numa' o canal de Suez, entre Port I trar nos nOSS08 territorios com

noite eterna, como deixa per- Said c IsmaiIia, lançando bombas carros blindados. Nos arredoretf
ceber o iIIustre 'sr. Costa Rego. na sahida septentrional do canal do oasis de Adarje os atacante.
Dar-se-ia apenas o seguinte:' contra as communicações de foram repelidos depois de via..

teriamos uma nova ordem de Feryboat e ..\Ikantara, as quaes lenta lucta. A nossa formaçãocoisas no universo. Não deixa· permittem os trens drcular no foi reforçada por policiaes -as"
ria de existir o povo inglez, Egypto, Palestina e c�uzar o ca- caris» O adversaria levou com"
nem a França gloriosa desap-' nal.. sigo carros blindados. Numero-
pareceria. sos feridos foram abandonados.
Perderia a Grã-Bretanha o ROMA, 29 (Transacean, agen· no campo de batalha. além de

dominio do mundo, mas as na- cia allemã) - O alto commando 10 mortos australianos, meira'"
ções menores deixariam de ser italiano communica: - -Na Afri· Ihadoras e outras arm�s. As nos�
satelites. ca Septentrional as formações sas baixas foram insignificantes.Eu não figuro uma hypothe- de Dubat occuparam o forte in- As nossas tropas coloniaes re",
se: asseguro que estamos as- glez de Polignac, na região do peliram facilmente uma tentativa
sistindo a phase crepuscular do lado Rodo. As formações aereas de ataque desfechada por impordominio britannico. bombardearam a estação ferro- tantes forças inimiga; contra a.

viaria de Khash el Chirba, no nossas posições de GaIlab,rt ••

BERLIM, 2Q - Transocean,
ag. alIemã - Em .consequencia
dos bombardeios allemães' ás
instalIações portúarias de Liver
pool e Birkenhead, verificaram
se fortes explosões, seguidas
de grandes incendios, os quaes
á noite attingiram maior inten
sidade. Ainda hoje de manhã
nuvens espessas de fumaça ne..

gra se erguiam dos objectivos
dos bombardeios. nocturnos da
aviação allemã.

Regresso da embaixada brasileira
aos centenarios de Portugal
No Rio a princeza de Starkemberg

RIO, 29 ....:.. A. N. - Es
tá sendo esperado hoje ás
9 horas, o navio portuguez
«Serpa Pinto», no qual re
gr:essam o general Francis
co José Pihto e demaJs
membros da embaixada
brasileira aos centenarios
de Portugal.
- Entre os demais passa
geiros que se destinam ao

Rio figuram: a princeza de
Starhemberg, esposa do an
tigo vice-chanceller da Aus-

tria, a jornalista portugueza
Carolina Homem Christo e
a artista de cinema Sonia
Courtidou, de nacionalida
de grega.

A guerra na Africa

Hungria e Ruma..

Dia
BUDAPEST, 29 (Transocean,

ag. allemã) - o governo hun
garo communicou que na ma
nhã de hoje sete casos foram
comprovados de violações de
sua fronteira por aviões rume
nos. Um communicl;lao official
interpreta os meócionados in
cidentes como uma <provoca
ção systematica da aViação ru
mena.

.....................

INSTITUTO . ROCHI LOURES

Fa/ieeeu O Duque
de Ouise

TANGER, 26.(Agencia Nacio
nal) - Informam de Larache
que falleceu am o Duque de
Guise, pretendente ao throno
de, Fran�a.

- A 'maior do Estado
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
Outro .0000000000000000000 o o000000000000000. curso são ORATUITAS. E

"Attesto que consegui, com o 8 8 Faculdade de Comercio do Paraná
uso do Peitoral de Angico Pe- g

H JORDAN' & GIA
'8, (ESCOLA REMINGTON) ,letense, a cura de uma bron· O O

chite rebelde que-me atormen- O ' ,', O Fiscalisada pelo Governo federal
tou por muito' tempo, com o u-

O I' ,'I g I CURSOS:' Propedeutico.:Perito Contador e Au-
so de varios medicamentos : a g O Ebem dos que soífrem, passo o O

80 I xiliar de comércio. Internato externato.
presente, autorizando a sua pu- 8blicidade. - Pelotas - Floren- O Casa Matriz: JOINVILLE - S. Catharina o Icio Moglia." o o

I
Confirmo estes attestados.Dr- g Endereço telegraphico: dNDUS» - Caixa postal, 75 g

I
E. L. Ferreira de Araujo (Firma O Telephones 514 e 507 O' 'CLINICA CmURGICAreconhecida) O O

Licença N. 511 de 26 de Março g Filiaes : gde 1906 - O O
Deposito ,gerál: Laboratorio pei-I

O MAFRA, CANOINHAS, jARAGUA' O
toral.de �n�icQ re.l9tens� g 4

(Santa Cathãrina) g
Pelotas Rio O. do Sul g RIO NEGRO. SÃO MATHEUS g

O O

s (Paraná) 8
o o
o o
o o

§ H erva Mate §
o o
o o
o em grande escala o
o o

g SECCOS E MOLHADOS g
g por atacado g Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

g I Exportação de Productos g comnrando na

§ : r
do Paiz § Pharanacia Nova

g Fabricantes' do afamado g de ROBERTO M. HORST

g CHA' DE MATE "INDUS" g a que dispõe de I!laior ,sortimento na praça e offerece
o o seus artigos a preços vantajosos.o. o
o o
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rUiais em: JOin��;::z�a�!�::,n�:monia e Mafra Iillill2lfllliJliÍli1l1.1f11f1lllillJlillllli1li1li1li1f11I11f11I11I11IiIllI§lIlJIilItlI2ll2l 11'11' ESTRELLA
-

HOTEL- 11,1Capitalsubscripto: 3.060:000$000 III III ----- Proprietario: PAULO T. POSITO -----

�:���::,s8 ":�.ld08 em C/C: 2().::�::ggroog II CUUIID DO 111'1 RESTg������E�oPE���� térreo II'IIf.�z todas as operações bancàrias no Pais. III \.\,A III I Telephone do Hotel, 1371 - Telephone do Restaurante, 1420 I
iii (ti II. A !ODA H.ORA:.. fiIAbona em contas correntes juros de li!

_

,.

' iii III Canja - Camarrão � Peixe - BIfes diversos
.1112%, 40/0, 4,1/2%, 5% e 60/0

III·Pres'e'rve a' sua saude "oan a III I Frango de grelha - Galinha com petit pois -

Os juros são pagos ou capítalíaados semestralmente. � .

.,
121 III Macarrão á italiana _. Filet de peixe - Omlette .ll'

Deposite 8S elUSS economias no
iii· III Churrasco - Saladas diversas - Frio� sortido� II

BancoAgricolaeComercialdeBlumenau II "nMtS" II��'::�deNov������
A economia é a base da pros- III fossa � '''''III ,Ii)

,

peridade III, iii

I A lDelbor" �ais adequada e [II
= mmais barata I
�. �

I Peça informações á: João Emmendoerfer I
III Deposito de Madeiras á avenida Getulio Vargas;

- I§I
�. '�
1II�1II��������������������������fIl�

----------_------------------------------------------ -----------------�--------------------------�----------------------

DE5ANI

Como se vê do attestado do
cidadão Antonio Pereira Liberal,
que só com um vidro do PEI
TORAL DE ANGICO PELO
TENSE curou duas pessoas da
familia:
"O abaixo assignado declara,

a bem da verdade, que, tendo
sua senhora e uma filhinha de 2
annos de idade feito uso do
PEITORAL DE ANGICO PE
LOTENSE, ficaram completa
mente restabelecídas de uma
tosse perdinaz, que tanto as a-

ffligia, somente com um vidro
I
-

Pd· P_" P·.bdo maravilhoso Peitoral. Por ser oao, ros o�lmo ex I" OS
verdade firmo o presente attes-

.

ta�o. -: Pelotas - Antonio Pe- Rua 9 de Março - jOINVILLEreira Liberal",

�I Sangue • Sangue - Sangue IIII
II SANGUENOL I
II (Formula allemã), IiiII Unico Fortificante no rilUn-11i do com 8 elementos toní-

II cos: Phosphoro, Calcio, 1IIIArseniato, Vanadato� etc. '

II
Com o seu uso no fim d e

II20 dias, notajse : I
I

1. - Levanfamento geral
II das forças e volta imme- IIdiata do appetite.

III 2. - D e sapparecimento IIpor completo das dôres de

I c�beça, insomnía e nervo-lisismo.

I
3, - Combate radical da

IIIdepressão nervosa e do

III
emmagrecimento de anibos

IIos sexos.
4, - Augmento de peso

.111 variando de 1 a 3 kilos. II
IIII

O SANOUENOL é uma

IIIgrande d�s�.?berta scienti-

I
ca, - opmiao do Dr. Ma-

I noel Soares de Castro. III
m:3E::::3E::3E;::::::JIE:3E:3X

A verdade sempre triumpha

Vende-se em toda a parte

lAR,�DOCE LAR •••
, PomadaMinancora

e CDm DDR de CABEÇA P

aFIASPIRlR1l
alivia e reanima

�""_oof"""'l'
..
PlISÁo DE VENTIlE

���,. INDIGESrÕES
, MAO HAUTO

Hildebrando .

A. GOlDes,
Sol i c'i t a d o r

provisionado pelo Tribunal de Apelação, registro n. 236, e de-lA
damente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de
S; Catbarina, com escrítorío em JARAOUÁ, onde paga os devi
das impostos de SOLICITADOR DE CAUSAS, oferece os ser

viços compatíveis- com sua profissão a, quem deles precisar.

Palace ' Hotel
de ' M A R TIN S J AR U GA
Rua Barão do Rio Branco n. 62'

rotlos os quartos e appartamentos, com aglla
'.

corrente; quente e fria '

ê/eyador - Frigorifico . Coslnha de l.a ordem

Salas de amostras para os S1'S. via;antes

Automovef na Estação
C U R I r Y B A PARANA' - BRASIL

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

NUNCA EXISTIU
IGUAL"

.>

A Farrnacia Cruz,
do Avaré, (S.Paulo)
curo" com a cMl.
N4,NCORA- ülce.
ras que uern 0914
conseguiu curar.

D�a. Carolina Palhares, de [oinvill=, curou com
UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
TêIIi havido centenas de curas semelhantes'! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas particulares,
AVISO iMPORTANTE: - A verdadeira <Pomada
Minancora :lo nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbölico acima.
Recusem irnitações ! Exijam, a verdadeira MINAN"

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

E' um produto dos Laboratorlos «MINANCORA�
de JOINVILLE

Banco. Agricnla e Commsrcial
dà' Blumenau

FILIAL.: JAR�GUÀ, - Rua Cei. Emilio Jourdan

� 'Caixa Postal n, 65 - End. Telegr.: .cCAIXA»

Va. Sa. depositando mensalmente a insignificante
quantia de 20$000, numa conta "Deposito Popular",

. 8 4,1/2'/., a/a eoonomísarä
Em um ano Rs. 240$000 mais os juros de Rs' 5$872
Em dois anos Rs. 480$000 mais os juros de Rs. 22�905
Em treis anos Rs. 720$000 mais os juros de Rs, 51$637
Em quatro anos Rs, 960$000 mais os juros de Rs, 90$609
Em cinco anos Rs. 1:200$000 mais ClJS juros de Rs. 144$271
Em dez anos Rs, 2:400$000 mais os juros de Rs. 626$759

(Dos juros são deduzidos ainda 'J../. referente quota de previdencia]
HORARIO: Das 10 ás 12 e d88 131/2 ás 15.

Sabados: Das 10 ás 111/2.

-

TINTAS· ESMALTES • VERNIZES

YPIRANGA
'ROTEGEM E EMBE.LLEZAM

Não pime sua casa, seus mevels,
etc. sem utilizar o insubstituivel

material YPIRANGA

Ginásio Parthanon Paranaansa
(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 1 a. serie do Curso Fundamental

do

I

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

FALA ALLEMÃO

Dr. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAr.. S. JOSE'

Operações, Doenças de senboras,
Partos

NÃO TUSSA! TOME O
�ç)J � XAROPE,
.0\ I (ONTRATOSSE'

USADO HA 25 ANNOS - O MELHOR E O MAIS BARATO
Milharas de allisiadas comprovam o uu valor

".'liSt.'.'.'.'.'.'.'.III'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'lIacl'.'.'.'.'.'.'.'.'.'Il1f.,.;�,......,.,.,.1.'."'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. '1.'.....,.,.,•••'.'...'111.'.'.''''11'.'.'., iI"'-'
, ,

COMPLETO SORTIMEN,TO·
,

de Fazendas, Armarinhos,
Miudezas e Pe rf uma r i as

t .·f ,_' . r 1
-

.••.•• ",..i' ..,
�

FLO�IA-NQP,OlJS Telegrammas cSalum» - Phone, 1.394
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 44 SANTA CATHARtNA

",'t'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"'lrsã,t�efelbe��=�I,I End. T���i;�S�OMAIA. Rua Ma��:��tl���!�� �n::ade nl14If!&.i hlllll_pelo - .

.

"

'

. BORGES, RIBEIRO, A. B. C. 5.a [do TELEFONE n. 155

HAEMITOSEN�DO�D!9 HOMMEL I
D-r-.W-al";:::_"d:::_:_;m�'"'=I�--=:!...��M-=--�a-zD-r-e-�b-e-D � Orontesmaia II :i& Peixes e

"

.

�, �Medico .= REPRESENTAÇÕES e Camarão," ��IFIffi@) o

DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS -, .

Consultorio e residencla :

I � ��..-I
E M B A R QUE S .

encontrarás diariamente liii IimQ\\ 1P11)}t?1I111'P�t?\\
Predio Hilario Piazera, rua Marechal Deodoro I!!J II WJ II ��I!!JII <iJJ�

(próximo ao entroncamento da estrada ferres) y • •
no HOTEL CENTRAL,

�. �I�w.��- »�TI-�fiu«

Correio do �vo -x- 31 - 8 O
�������������

EDITAL.........................
-

Semeates,

Attenção Attençio
Boa occasiio

Imp8sl0 s/Industria e Profissões
De ordem do Snr. Co

Ietor, faço publico que .

.s,-� ..,.,.
no decorrer do presente �plt,Jp........._.
mez de Agosto, arrecada
se nesta Coletorta, o im
posto acima relativo ao MRA A fAlTA DA I'fENJTR{jAÇA�O
2. semestre do vigente
exerciclo.
Os contribuintes que

deixaram de efetuar o

pagamento no aludido
prazo, poderão satlsfazel
os no mez de Setembro compra qualquer quantí-
com a multa de 20'/.. dade
Terminaflos os supra Erneslo Czerniewicz.

citados prasos, serão es- ltraillas as certidões de
divida para ter lagar a CALCBBINA
cobrança executiva com

O MELHOR TONICOa multa de 20'/.
INFANTIL

CoIeto::,ia de Rendas ESPECifiCO DA DENTI·
Estadoais de jaraguä, em çÃO

.

1 Agosto de 1940. A saúde é o melhor bem
O Escrivl10 da vida. Mas, nem sempre

S· -110 das Heleodoro Borges. se tem saúde. A CALCEIg1 HINA dá saude, força e
,

V
• belleza ás creanças e as

indagações ais a torna alegres. e resistentes
::s s. FraD�ls�o7 e com ophmos dentes.

do
. -Po • •

t Q b
A CALCEHINA é o medi-To s os mtormes 2nsc1'zp os ueres comer uma oa d fnos questionarios serao estricta- • _
camento e

..

con lau�a .de
mente confidenciaes,eo Governo peixada OU camarao, todos os mer.icos pediâtras
não os divulgará a nao ser sob não hesite é no do Brasil.
a forma estatistica, isto é, sem

•

, •

individ�UllizayãO possivel, nem Bofel Ceofral U�a lata de Calcehína dura
se serv�rá de seus dados para selg meze!Õ. Em todas

DR. LUIZ D'E SOUZ &. qualquer fim. Fif!ue bem cl.a_ro São Francisco. as boas p'liarmacias
..ta que o Censo Agrwola 000 vzsa •

a maioração nem a criaçeto de
'""" ">. 'r . .,.

impostos. A Lei do Recensemen- OO Haemalogea' do Dr :' HommelADVOGADO to, em sett artigo 5', diz queas: •
C

declaraçÕes prestadas nos ques
sionarios nao farao prova con

tra o lavrador ou criador.

para distrJbulçAo aos a

gricultores registrados
no Ministerio daAgricul
tura, recebeu a Ajudsli
eía A«ricola Fäderal se
díada nesta cidade.
Os interessados ainda

não registraGos, devem
epresentar-ee munit!a8 do
talão do imposto territo
rial da Collectaria do
Estado afim de :serem
ínserítos.

As variedades de se

mentes para distribuição,
em stock, são as seguin
tes: Alfafa commum, Ar
roz Honduras, Batata

«Gayerovo�, Milho Crys
tal. Milho Catete, Fumo

I Americano (tracuatena),
Eucalipto tereticornis

» rostrate
� longifolia
� botrioides..

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

para compra
-------------------

de Calçados I
-------------------

•

Papol jornalVendeanos perto de
100 pares de calça
dos para senhoras
de DUlDeros 31 a 34
porpreços de liqui
dação de 5$000 a

18$000 o par
Os interessados queiram diri ..

lir"se directamente á Fabrica,
situada a Bua Abdon Baptista

Gosch IrlDios

AUGMENTA AS FQRÇAS DEFENSIVAS DO:
ORGANISMO CONTR� AS DOENCAS DAS
- CRIANÇAS E DOS ADULTOS_ ,

,
.

,

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Telefone, 34

IHende chamados a qualquer hora do dia ou da -noile
-.

·1·,,·1·,,·1·,,·1·(.,.�.,-�.,-�.,.

Mutuo Pred ialCredito
FUNDADO NO ANNO DE 1914

Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil
FLORIANOPOLIS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

Resullado do 378. Sorleio realizado em 19 de Igoslo de 1940
CADERNETA N. 9.879

Premies em mercadorias no valor de 6:100$080
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis contos e cem mil reis (&:100$000), a caderneta n. �,879
pertencente ao prestamista Jorge -A. da Silva, residente em Tres
Riachos.
PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 30$000

16137-0restes Bagatolí, Retorcida
18819-Germano Walter, Alto Biguassú
7741-Adelaide Farias da Luz, Biguassú
14848-Aparicio Nascimento, Imbituba
J 1 167-Ari Ferreira de Melo, Florianopolis
16170-Alfredo Hackerback, Joinville
3794-Erich Sege, Joinville
13938-Erico jantszke, Hansa
9669-Etelvina Rubens Rodrigues, Cachoeiras
19201-Manoel João Lucas, Tubarão

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20$000
12776-Etervino Sampaio, lmbituba .

2086-0swaldina e Oscarina MOleira, Florianopolis
10260-Ivan Martins, Costeira Pirajubaê
!3394-ZeIildJ Garmo da Rosa, São José
18834-Antonio Mariano, Itinga
0101-Nossa Senhora do Remedío, Ratones
13254-Euclidts B. Coelho, Costeírs Pirajubaé
0434-Carme Maria José e Judith Davete, Canoinhas
11142-Diva Castro Arruda, Lages
6836-José Luz, Florianopolis

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. lO$COO
0699-pedro Manoel Carvalho, Tres Riachos
4980-Marvina Pereira de Souza, Florianopolis
8758-Celina Alvete Silva, João Pessoa
14824-Veronica Savedra, Lages

'

13710-Theofilo Vicente Machado, Itajai
3924-Adolpho Niconicho da Silva, Florianopolis
2193-fracema Dias dos Santos, Ponta Grossa
11816-Umbruzina Maria Gomes, Tubarão
4734-Verginia Zurmira Nunes, Ribanceira
7589-Sebastiana P. do Amaral, Florianopolis

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
15404-01indina Barbosa, Parobé
15102-NaidR Maria Coelho, Saco dos Limões
1114-Henrique Paz, Rio do Sul
6999-João e Amaro Sant'Anna, Florianopolis
8135-Irião Campos, Itajai
18225-Juvenal Santos, Curitiba
0394-Arlete Muller, Laguna
10680-Amilca Silva, Imbituba
0640-Arno Hoffmann, Rio do Sul
8976-Aglaci Altans, Guarauna

VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho,
Fiscal do Govemo Federal,

Proprietarios: J. MOREIRA & CIA.

TUDO PELO BRASIL,

Soe.deAtllPadopes )111'81-
34.0 anniversario de fundação

DIA 31 DE AGOSTO: ás 13 horas, inicio da prova de tiro real entre os associados.

DIA 1.0 DE SETEMBRO: ás 9 horas, inicio do torneio em disputa de 4 medalhas de ouro e 10 de prata entre as equipes de JoinvilIe, Blumenau,
São Bento, Massaranduba, Hansa e Jaraguá.
ás 12 horas: almoço na séde social; 14 horas: continuação do torneio; 15' horas: DOMINGUEIRA.

COlDlDeDloração da Seanana da Patria

A Sociedade iniciará em Jaraluá as festividades da Semana da Patria com uma Sesslo Solenne ás 11 boras:

a) HYMNO NACIONAL, pelo quint�to jaraguaense'
b) Palestra sobre a BANDEIRA-PATRIA pelo dr. Manoel Lobão de Queiroz
c) Distribuição das medalhas e premias aos vencedores do torneio

d) Balle so�lal
•

NOTA: Para as festividades terão ingresso alem dos visitantes, 9S sacias do Club Aymoré, da Sociedade Esporti�a, Sociedade Concordia e

do S C. Brasil Os que não forem associados de qualquer dessas entidades esportivas deverão munir-se de convite e� pecial perante a directoria da
Sociedade de Atiradores Jaraguá.

l' ,

r ,'.' " '" '
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do t:OVr'l . -x - 31 � 8 _- 1940
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. CerveJas: Ouro �lseD ,_' Catharinense Nova ,_ Malzbier . �

C! Licores· Aperitivos �
� Vermouth - Cognac JARAGUA' DO SUL Santa Catharma Mayerle til Dnderberg �
�������������������������������������������������������������������������

Ferida.
Eczema.

_i.Ulceras
II�__

Man.ch..

O.rlhro.

Espinhes
Rheumatismo

Escrophulas
syphililica.

SI:.'AP�E o MESMO I ..•
SEMPRE O MElHOR I •••

I' ELIXIR DE NOGUEIR.t.. H hl J f d D' it

iii Para a mui h e r 11·1
oeso , uze rrei o

Grande Oepuratlvo do ·.8ngu• da. Comarca d 0 [ara guá,

11!1 . FLUXn I Estado de Santa Catarí-
I "'" na, UI� torma da Ieí, etc.

III SEDATINA I Carlos Hoepcke S/A. Adoptadoofficialmente Fa� aeber 808 que o
.. pr.sente edítal virem,

!I! O REGULADOR VIEIRA III no Exercito com o prazo de trínta

III A mu]��rd���ssoffre� I� Filial : J. -II
ELIXIR "914" ��Ii:�m{;�udf��er:��!�i:ot!:

III III · OlnVl'� Com o seu uso, neta-se em sa, que, estando se pro •

Alivia as coUcas poucos dias: cedendo por parre da

III uterinas e.m 2 horas II
1. - o sangue limpo, de im-

Fazenda do Estado ti exe-
purezas e bem estar geral.

III
Emprega se com vania-li

2. - Desapparecimento de es- euçäo . centra Remoído

I b pinhas, Eczemas, Erupções, Fu- Konell e tendo o OUidal
gern para com ater as

ESCr·ltorio d·e ocívooocto runcules, Coceiras, Feridas bra- d IJ t··
..

t'fi d ã

I� Flôre.s Brancas, Cólicas II i vas, Bôba. etc er U8 Iça cer 1 ea o D o

M haver encontrado o de-Uterinas, enstru e a' D r. Mari-"'ho Lobo
3. - Desapparecimento com-

III 6 o p rto II .� pleto de RHEUMATbMO do- vedor Reinoldo Konell
p s a.

res nos ossos e dôres de cabeça. que se encontra em lu.

Mac'hines de E' poderoso calmante, e Diatimente atende-se neste escritorio para servi 4 - Desapparecimento das
gar incerto e não sabido,'II U I III Regulador por excelen I .

di
- ... manifestações syphtlíticas e de

� cia.FLUXO SEDATINA ços lU rcianos C adrninistrativos. todos os incommodos de fundo cita o e chama-o a cem-

costura PF.�Fr III pela sue comprovada I FALA-SE PORTUGUEZ, lTALIANO eALEMÃO syphílitico. parecer ou fazer se re-
•

d (D 7 7 h)
, 5. - O apparelho gastro-Intes- preseutar, no prezo de

!Il� eficacia é receita a por j'll as á 1 oras tinal verfeito, pois o -ELIXIR trínta (30) dlas pa ra di-
. I mais de 10.000 médicos. 914. não ataca o estomago e

Para costura bordados e moldes de qual- III FLUXO SEDATINA 'II ]ARAGUA' Rua Marechal Deodoro não contem iodureto. ZH sobre a exe cução
quer espécie. procurem a senhorita E D I T H encontra se em toda ! i Prfdio Emerich Ruysam E' o uaíeo Depurativo que que lhe move a fbzenda

� '11
tem attestados dos Hospitaes, Publica Estadoal, Bob aa

S C H N E I D E R, 'à rua Marechal Deodoro da I parte. I H·OTEL BECKE·...,
de especialistas dos Olhos e da

penes da leí- E para que
Fonseca, que dará todas as informações a, respeito.l �_;;;;;-'i__-)C

.

� Dyspepsia Syphilitica. chegue ao connecímeuto
. �-'.� Rua Oel. Emilio Jourdan - Jaraguá do Sul Vidros duplos de todos, mandou Iavrar

��� Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á Já sé encontram � v�nda con: o presente edital e ou

vis á Estação ferres. Di-põe de cptimas -Recomada- tendo o dobro do liquido e cu�- tros de igu61 têor para

Bar e Rest'�urante Benett·�
..

çÕes e offen'ce o maximo conforto aos srs. hospedes. !i�::S �:��:DO�O % que dOIS ßt1r.em afixados no lugar
« "' Banhos quentes e fi ios.

.

,
.

. de. costume e publicado
HYGIENE CONFORTO - PRESTEZA

-- pela im prensa, Dr�dn e

. .' . Edital de Ota§lo pl'ibsado nesJa e�deà,e de
Lmha de Omll1bus. á porta Preços razoavels. jafaguá, fl08 d�z tlias do

Pr.opnetaTlo: Carlos Albus. O DoutOI' Arno Pedro mez de agosto de mil
HoeschJ, Juiz de Direito novecentos e qUHr('nla.

------------------•• da Comarca de Jaragl,Já. Eu, NeyFranco, escrlvAo
Estado de Santa Catarina, o subscrevi. aßs.) Arno
Brasil, na forma da lei, etc.. P1?!dro Hoeschl, Juiz de
Faz ,saber aos que o pre Direito. Está conforme

sente edital, com o prazo o original, do que dOll fé.
de trinta dias vir.em. cu . j8I'aguá, 10 de agosto
dele noticia tiverem ou in de 1940,

.

teressar possa que, estan- O escrivão:
do se procedendo ao in Ney Franco·
ventaria dos bens deixados --�-�--

por falecimento de Max, ...'

Woelfel e tendo sido feita Êdital\ de Cltaçlo
a declaração de herdtiros 'O D.outor Arno Pedro
do finado, nos quais ccms Hoeschl. Juiz de Direito
tarn :arola Thereza Woel c!a Comarca de Jaraguá.
fel e Mbrgarida Woelfel, Estado de Santa Catarina,
como ausentesj cita c cha- Brasil, na forma da lei.
ma- os a comparecer . ou etc: ...
fazer se �epre�entar no pr�. faz saber aos que o pre-

ítL&iiW.. :............_- wm so de trmta dIas. neste JUl I sente edital, com O praso
zo. pala falarem <10S termos I de trinta dias virem, dele
do dito Inv,_nta, ia, sob pe., noticia tiverem ou interes
na de revelia E 1?3r3 qUI! sar possa, que, estando se

chegue ao conhecImento de I procedendo ao invtntario
todos, mandou lavr�r o I dóS bens deixados

. por
presente o outros de Igual falecimento de Reinaldo Zeh
teor, para serem afixados 9 tende sido feita a decla
n� lugar de c�stume e pu -

ração de herdeiro!' do fi
bhcado pela Imprens�. Da . nado, nos quais constam
·do .. passado nesta. cldiide Elsa Zeh Maria Zeh casa·
do Ja!aguá, BOS dez dia� da com Augusto Maba. EI·
do mez de agosto de mil Ia Zeh, casada com Bruno
nOvecentos e quarenta. Eu, Patsch e Clara Zeh, casa

�__---_II._---------.. Ney franco, escrivão o da· com Carlos Milke como
aubscrevi. Assinado) .Arno ausentes. cita e ch�ma.os
P�dr.o Hoeschl -; Juiz de a compan cer ou fazer se
DIreito. Está conforme o representar no praso de
original, do que dou fé. trinta jia5, neste Juizo. pa
Jaraguá. tO de agosto ra falarem aos termos do

de 1940,
.

'

dito inventario, sob. pena
O escrivao, Ney Franco. de revelia, E para que
_______-- chegue ao conhecimento

•• 1 de todos, mandou lavrar o
--------'--------------,-,-

I
presente e outros de igual

A
.

-, teor, para serem afixados

,
tten:..ao • no lugar de costume.� pu- .

!r blicado pela imprema Da-
da e passado nesta cidade
dt Jaraguá, liOS vinte diHs.
do m('z de agosto do ano

de mil noVi ceutn& t� qua
rrnté'. Eu. N, y Franco, es

crivão (') subsrcevi. Ass)
Arno Pedro HOf s::hl -

Juiz dt> Direito. E�tá con

formt' (') �_'l iginal do que
dóu fé
J. raguá, 20 dI" ?g\...s10 de

19.40. .

.

"p' es'êr';vão, 'NFf;;Frär1'�9;;
- ." , o:;. >!. ,,' ,_'

,,'
'-'CI ,�, -:_,.,_:'.'.,

Dia 1.0 de Setembro de 1940

Grande Festa Popular na
Igreja de São Stephano

30A Garibaldi

f fí/:.:éõS' E ,�NEIv\lCO�! ""I !

Tornem ,

o •

VINHO CHEOSOTADO i EUXIR DE NOGUE!RA

As 9 horas rnissa solenne. Após é1 missá inicio
da festa popular. Ok{A�DE CHURRASCADA,

, DOCES, STRUDEL, etc
A' noite: GRAI'-lDE BAILE PUBi....iCO abri

[hantado por boa música.
O Presidente: Paulo Popp

D'6 Ph. o.. Jo<O d. Sliv. SiIo.clr.

E.......a.._ ... _:

Toss.

Resfriadol
r

- .. ::f.- Bronchitet

111��·1 ':1 ::mophul'.JM
i !lkiS:j� C I
I ��) �;�a;;���DO
i . é um <ler.dor de !allde.

.

., .._�,------

"WANDERER"
o remedle que tem depurado
o sangue: de tre. gerações I

A MELHOR BICYCLETA
diárias ern confór
tavels Llrnouslnes

Entre BLUMENAU e C::URITYBA
Sahida de Curityba. ás 6 horas
?assngem por Joinville 9 .»

Chegada em Blumenau 12 )}

e vice-versa.
. De domicilio á domlcilic,

Ponto de parada eßl Jaraguá: �< HOTEL CEITRAL»
(Ás 7,80 p. Joinvílle ,e 10,80 p. Blumenau)

Proprietario: CL.OTARIO SILVEIRA

VIAGENS

Aos freguezes e possuidores das

Sta. Cafbarlna

FEBRES

R.1I4 Marechal
.

Deodofo antigo /fotel Wensersky

Cervejs - Bebidas nacionaeseestran
Qeiras - Café - Doces

Adotar Schwarz MiDaDcora"

Cosinha de 1.a ordem - Almoços e Jantares - Sondwichs

Aos sabbados: CBURRllSCO (Sezões, Malória, Impaludismos,
Maleitas, Tr-emedeira)\<. , .

�����
IIII�.'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.�.,.,.,.,.,.'.'.'.'·'·'·UiiR

Curam-se rapidamente com

"capsulas ADtisezoDicas

Endereço teleg. "COLAR"
,''-

S.· FraB�isco do Sul

Caixa postal, 32

Em todas as boas farmácias

E' um produto dos Laborat6rios MINANCORA
Joinvile - S. Catàrina

--

Em�arquB8 - DB8�ach08
NaVBga�'ãO

Navega.ção entre Bucc:rein (Joinville) e

Santos, .Angra dos Reis e Rio de Janeiru,
d:rect::·rnente sem transbordo.

Produto de alta quc:lid ..,de paUl DOCE:S,
BOLOS, TORTAS e qU2fsquer

PASTELARIAS

FerDlento Medeiros

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO

.

'

Encarrrego se de classifIcação, mf.:.'dição e embarque
.de todas (I<:: I:Sp "cif'S (L' m"dr in:s �.f.'rrrldas, b:ndiciadas, em tóros, etc.

Cereae� f.: mercado, i,lS en gt·t 1'11, para qUé\lqut.r porIa (�Ó nOI te ou sul do

Pniz, b(m ccmo para O fxt\'dor.

Attenção!·

,'''_'

Sabbado ". Dia 7 de Setembro
!

R�cebe cargas de in�po'{'télÇão, ':;0 Paiz
ou: do EKt'::r'ior. p<3ra desembaraço e

redetpacho para as praças do interior.

,GRANDE BAlLEiIno Salio Waldemar Rau, estrada I·1Nova deBetor&:ida, abrilbantado por.
j

e:x:c:ellente conJlIoc:to musical !

CI'
..

à lucro d"s tntréidas rtvt'ttef� pro
•

.

COTQn�t finUio. �grlos· Jourd:a.rp.
.

,.;; :;"
.'0

.' .·.e' . "."

�

Tem sempre vap'Jres em �Ctlo, carregando - ßrlll8zens propriös - Dr:svio da Estr. Ferro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Codigos
Local

DES P·E Z A O R ç A M E N T A R I A

Anterior I Do �êS Tot a I Empenhada
até o mês Prevista

Créditos Observações

02
020
0201
0202
021
211

0215
0216
0219
0234 A
0234 B
0233 A
0233 B
0249
0265

0290
0291
0297
03

0301

0302

0303
0304
0305
0306
0307
0312
04

0401

0403

05

0511 A

0515 A

511 B
(1515B
06

0602

0603
07

0702
08

0801

0802
0805
0808
'>109
0810
oRI2
0821
09

0900
0901
09:)4
0905
0901
02

1030
1001
1010

1005
1039
1048
1022
1027 A
1027 B
1012
1048 A
1048 B
1049
1004
1029
1011

1044
1045

11
1103
1106
12

1201

1202

1204

15
1501

ADMINISTRAÇÃO E FISCALISAÇÁO
Prefeito .

Subsidio
Bepresentação

Puncíonalísmo a) Efetivos
l Secretario
1 Contador
1 Tesoureiro
1 Agente de Estatistica
I Fiscal Oeral do 1. distrito
1 Fiscal Oeral do 2. distrito
1 Fiscal Auxiliar
1 2. Fiscal Auxiliar
1 Funcionario Distrital
1 Zelador da Prefeitura

c) Agentes Arrecad&dores
Gratificação 80 Intendente-Bxator
Percentagem de Físcalísação
Diarias e transportes de funcionarios em serviço

EXPEDIENTE E DESP!:ZAS PIVERSAS
Material de consumo e de expediente da Prefei·
tura e demais repartições

Aquisiçl10 de moveis, maquinas de escrever e ou-
tros materiais permanentes

Publicações de leis e atos oficiais
Correspondencia postal e telegrafica
Seguros de operarios
Aluguel do predio onde funciona a Prefeitura
Aluguel do predio onde funciona a Intendencia
Quebras ao tesoureiro 5 o s/si:'uS vencimentos

VIAÇÃO E OBRAS PUBUCAS
Reconstruçl1o e reparos das via8 publicas mu-

nicipaes
Pessoal em geral
Material de consumo

AqUisição de veículos, eoncertoe, combustlvais,
ferramentas, etc.

.

Material permanente
Despesas Diversas ,

OBRJ\.S NOVAS E DESAPROPRIAÇÕES
Material perm .nente

Aquisição de um terreno para construção do edí-
ficio da Prefeitura

.

Idem. para eonstrueão de uma praça de esportes
em Hansa

Idem para COQ8t1'uçl10 da Intendencia de lJansa
Idem para construçAo de proprios municlpa8s .

, SERVIÇOS OE UTILIDADE PUBJ.,ICA
lhilpesa de ruas, praças, jardins e outros lo�ra·
doures publíeos

lIuminaçAo Publica
FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL

Aquisiçl10 de sementes, reprodutoras, etc.
EDUCAÇÃO, CULTURA E PUBUCIDADE

Vencimentos de 4 professores municipa81i de 1.a
categoria a 170$000

Idem de 11 proles. munic. de 2.a categ. a 150'
Idem de 2 ..rofes. das esooles desdob. a 200'
Alugueis de prédios escoleres

..

Material escolar ,

Assistencia a alunes necessitados
Flscalisaçl10 escolar

.

Serviço- (je publíotdade do municipio ,

HIGIENE E ASSISTENCIA SOCIAL
Amparo á Maternidade a 'Inlancia
Socorros publicos
Seoultamentos de indigentes '

Higiene e saneamento das zonas rurais e urbanas
Assistencia aos presos pobres

CONTRIBUIÇÃO E AUXILlÖS
Contribuiçl1o p. o Depart. de Admlnist. Municipal
Auxilio ao Asilo Colonia Sta. Tereza (Leprosario)
Quota do lançamento do Imp. sobre Industrla8 e

Profissões
ContribuiçAo aos Cursos Complementares
Bubveneao a 2 escolas particulares
Contrib. p. construçãe de caS8S para operarios
SubvençAo ao 1I0spitai «Sãe José·
Subvenção ao Centro Agricola «Santa Catarina.
Subvençl10 á Sôc. de Lavoura «Tres Rios do Norte,.
Sub'fençl1o á Caixa Escolar «AureUa Walter-
Idem ao Delegado de Higiene .

Idem ao MedIco MunicipaJ de Hansa
OratificaçAo ao Inspetor Escolar·
Contrlbuiçl1o para o Destacamento PoUcial
Auxilio ao Esporte Clube «Aymoré.
Idem á Socied. de Assistencia a08 Lazaros e

Combate á Lepra (Preventorio)
Idem á Bolsa Escolar do Liceu Industrial (2 bolsas)
CJntribuiçAo ao Instituto de Pensões e Aposen
tadoria dos Industrlaríos

DIVIDA PASSIVA
Amortização da Divida Flutuante com Joinv1lle
Juros de 7 1/2 0/0 sobre Rs. 12:000$ .

DESPEZAS POLICIAIS E JUDICIARIAS

I OratificaçAo ao C'arcereiro
Pessoal em geral

Transportes e outras despesas oi o serviço poU·
eíal e judiciario

Despesas Di'iersas
Percentagens ao encarregado da cobrança da
Divida Ativa

Despesas Diversas .

Serviço de inspeçAo de veiculos
DESPESAS PATRIMONIAIS

Manutençl10 dos cemiterios publíeos
Pessoal em Geral
Despesas DiversRs

DESPESAS EVENTUAIS
Para peqnanas despezas imprevIstas

DEPOSITANTES DE DINHEIRO
Caixa Especial - Para constrnção predío Pre

feitura eentorme documentos

SALDÖ DISPONIVEL para o mês de Fevereiro

-.. " �

1:800$

2:700$
3:000$
2:400$
1:980$
2:400$
1:200$
1:980$
1:800$
1:500$
1:380$

2:400$
1:276·400
1:996$

2:7525500

2:000$
1:250$
575*100

1:500$
240'
120$

68:459.400
32:393$500

17:455$
10:748.530

31:768$600

60S
5:833.500

240$

3:400$.4:175
2:000$

197'200

19.500
·550$

600$
1:181.500

5:000$

2:415$
600$

1:500$
300$
750'
100$

1;000$
600$
250$
1:525·500
150$

1:400$
2:000.-

1:288.40c}

1:080$

39.500

4178700
1:500$

1:645.600
5.200

6:411.100

"300$

450$
600$
400$
330$
400$
200$
330$
300$
250$
230$

400$
686.000
210$

335.400

250$
455200

300$"

20$

8:519.700
1:531.500

I:Q98t270

11:750.500

60.-
943.500

510$
1:050.-
800.-

35.-

383.700

2:500$

100$'

300.-
50$

150$
20$
200$
100$
50'

1:525.500

145.000

180$

107.100

266.700 I
250$

264 200

235.700

3:087$900 ..
3:388$900 7:000$

.

2:100.�

3:150$
3:5008
2:800$
2:310$
2:800$
1:400.-
2:31.oS
2:100$
1:750'
1:610.-

2:800$
1:962.400
2:206$

2:000$·
1:500.-
620$300'

1:800,-
240$
140.-

3:600$

5:4o(j$
6:000$
4:800$
3:960$
4:800$
2:400$
3:960$
3:600$
3:000$
2:76(;$

. 4:�oo$
1:962.400
2:206$

7:060$
3:000$
620$300

3:6001
240'li
24('1

9:600$
·'3:600$

.5:4oot
6:000$
4:800$
3:Y6L$
4:800$
2:400$

...3:960$
3:600$
3:000$
2:76c$

4:800$
3:000$
4:000$

7:(;50$
3:000$
2:00(.$
2:000$
3:600$
480$
240$

,

76:979$100 78:03Uioo 100:000$
33:925$ 34:473.900 42:576$i;oo'

11:455$ 32:655$ ,35:000$
12:44_00 12:'-'otSoo 21:800$

_ 13:000$

3:000'
3:000f

43:519$100 ,43:975$100 20:400$

120$ 120'
6:777.000 6:777$

240$ 2�'

3:91°5
5:225S
2:800S

245.2Qo

19S500
585$

500$ .

1:565.200

7:500$

2:415$
700$

1:800$ , '.

350$
900'
120.-

.'

1:200$
700$
300.-

3:051.-
150.-

1.400.":'"
2:000.-

1:433.400·.

146.600

35:215.760 2:559.200 37:774950

500$
.

·12:500'
. 2:000'

8:160$
19:800$
4.800$

·1:440'
245$200 ;. 1 :000' '

1:000$
19$500 500$ .

685' 800'

500$ 4:000$
1:63�' 5:000$

800$
2:000$
300'

Discrimtnaçl10 tíe saltlol; 1·
DISPONIVEL: Em caixa ,,-

CAIXA DE FUNDOS ESPECIAIS: .,

No Banco Agric. e Com. de Blumenau

"'

..ALFREDO MOSER, Co-ntador..'."'- '_
�. '" . .

�.-
. . '_': -' ,

. ,�
.

,',

684.400
1:7.50.-

8:1&0$
7:195$-
2:800$

10:000'
1:000$

10:000$·
1:000$

3:000'
.4:830$
2:400'
1:000$.
3=600$
600$

1:800$
240$

2:400$
1:200'
600$

4:576$300
600$

1:400'
'

2:000$

1:600$

3:000'
900$

2:160$

967$200

3:000'
1:000' I

10:000'

1:909.800
5.200

6:647$500

2:415$
700$

1:000'
3:600'
350$

1·800'
249$ .

2:400$
700$
600$
3:051.-
600.-

1:400.-
.

2:000$

1:433.400

3:000$
900'

2:160.� I
146.600

684.400
2:500.-

1:909.800
5.200

6:823.30'0

-2-8O;....·--42--6t----18;;.;0�...;:4�2:::2:!..:70::;,;:.:.:.1,;:,;70::..1 322:6965350 352:660$400 468:000$'
81:792$430
�4:488S780

; rÓ, "

10:000.-

e:

Sa,., ./••Ido 1'30 D.80.-Lel T.
'de 25-1-40

.

...:�

.. ".

•

VIIIo,:
JlIONlDAS O. &1161.

PreleHe.

" ; 81 :792�430

1:075.750
82:168.180

.. CQu&adorla· dá Pref�iturf1:·'rMun{cipal 'de' jaraiu6, 31· de Julho de 1140.
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Correio do Povo -x- 31 - 8 - 1940
���������=�������������=-����������������====================��

Campanha da gratidão o 34·.,.a�lversariO de.fundaçio "Correto" Social
Importancia pubUcada e depositada no da Sociedade deAtiradores

A ••

Banco Agrlcola e CommeJ'cial 1:810.100
d'

'

V:0ce com cer_teza sorrio, sO'l"l'UJ.pa_ra voce só, Salibado, ao

H J d J!.. Ci 20 000 J r•••mI' ler a mznha chromca sobre aquelle bzchznho do London OircusLista D. 89 a cargo de .
ar an � a. . . 1 '.�

. Sorrio não tanto pela minha chronica, sorrio porque eoce tam.
73 idem Tun Mahfud 7.000 bem snrprehendeu o olha?' do bichinho, - que nem todos com.

Somma Rs. 1:837100 Um lindo prolrallUDa comlDem
.. oratlvA. da�"" p�ehenderam � o�har que f,{ueria dizer muita cousa e onde ha-

, .

'b lIIII" ...-.... vza, sob a renuncw nostalgwa aos .r.ecantos nataes, aquella in-Solicitamos a todas as pessoas que rece e·
. epbe"'erlde telligente admiraçao com que fechei a minha chronica.

ram listas a fineza de devolverem as mesmas, � Dirá voce que exaggerei. Que quiz ir mais longe, buscan--
subscriptas OU não, para satisfaçlo do controle. . • do. uma logica .impossivel a um bichinho de circo. Mas se Voce

A Commisslo A Sociedade de Atirado· Ao meio-dia, no salão A actual directeria da de'tX(Lr de sorrir, se pensar um pouco, se olhar um instante o

_-------

.

res de Jaragliâ, velha agre· principal da Sociedade, rea· Sociedade de Atiradores panorama da vida, ha de se convencer que eu nao errei tradu-

S f míação recreativa e espor- lisar- se- o banquete, to- de Jaraguâ é composta dos zin� ? olhar d? .bi�hi",:ho. Eu não er:ei, minha '!miga. Esse
• prodzgzo de equzltbrto e um facto. Exzste. Ha muita gente que

emana O ren S·e tiva que vem desde sua mando parte nalle sacias srs. Arthur Mueller, presr- o faz, andando em dois pés! O bichinho surprehendeu essa ha
fundação, em 31 de agosto e convidados. dente; Rodolfo Hufnuess- bilidade e se pudesse sorrir - voce veria, minha amiga - co.

de 1904, congregando os A' noite a veterana so- ler, vice-presidente; Con mo elle sorrir!a tambem.
.. .

Tribunal do Jury elementos mais representa- ciedade jaraguaense, preso rado Moeller, secretario e Oumprz�nta-a, beijando as unhas rose-fleur dos seus de.

d.l..I. h á G üb
.

G th
dos longos e finos, o

Sob a presidencia do dr. Arno Pedro Hoeschl, ben- tivos do nosso meio, a tarã uma omenagem UI erme umz, esou- GIL VAZ.

quisto e integro Juiz de Direito da Comarca, teve .10 �n�ifin��japr�g;:m��as�� ��ti:�:sf: ��l�:-fal:ic;.: rei:g.raãecemos, o convitegar na quinta-feira a installação da terceira sessão do
commemoração ao M.o o snr , dr. Manoel Lobão Anniversarios

Tribunal do Jury e o julgamento do réo Pedro Ave·
f d M

.

d Q
. que pessoalmente veio nõs ! Passou dia 28 a data na-

tínc Machado, acusado por crime de homicidio na anniversario de sua un a UDIZ e ueuoz, promo trazer o snr. Arthur Muel·
ã tor publico da comarca Re81s4ro Civil talicia da snra d. Virginia

pessoa de um antigo companheiro, de nome João EH· ç o. •

ler, esforçado presidente da a Augusta Crespo, irmã do
seu. O fato criminoso ocorreu em abril do corrente Esse programma, orga· Em seguida serä solen- querida Sociedade, e re·

ano, em Ribeirão Grande, ä noite. O réu, sem motivo nisado pela actual dírecto- nemente feita a destrlbuí- novamos os votos de maio-
e �U��l��el�:g'is:;�crCi�!il c�:��o. redactor snr. João

que talo justificasse e só por querer a vitima evitar ria da velha sociedade, vae ção das medalhas aos ven-
res prosperidades no de-

- Tambem em data de
que ele surrasse sua amante, vibrou-lhe duas facadas, publicado em outro local. cedores das provas de tiro, correr do novo anno so-

do 1. distrito da Comarca
28 anniversariou o jovem

indo uma delas atingir e perfurar o estomago de seu Como em geral acontece fechando o programma cial que vae COmeçar.
de jaraguâ, Estado de San-

Rolando Rothemberg.
amigo, o qual, em consequencia dos. ferimentos, veio todos os annos.: os salões com um baile. ta Catarina, Brasil.

_ Hoje completa mais
a falecer. Cometido o homicidio procurou o acusado dos cAtiradores· apresen- I ce:aamz seambe:ar�ou�oce°:ib��rdeO' um natalicio a srta. Erna
encobri-lo afirmando haver a vitima se golpeado pro· sentar-se-ão logo vistosa·

O C d bb dd b
. mente ornamentados e re-

_
encerto e so. o o os documentos exigidos Buckmann, filha do SRr.

positadamente e em estado e em naguez, com uma
pletos de socios e suas Ia- pela Ieí afim de se habilí- Hellmuth Bückmann.

foice. '1' d E t liá d bb d f i d ti d tarem para casar- se :
A acusação esteve a cargo do dr. Manoel Lobão rm las, pessoas e repre- s eve a s, como era e se a o o es na II

Muniz de Queiroz, digno Promotor Publico da Co. sentação e sociedades con- de esperar o concerto á compra de um piano,
marca e a defeza ao iIIustre advogado dr. Luiz de generes de outros munieí de aabbado, no salão da para a Sociedade de Ati·

Souza, defensor nomeado do acusado. pios, especialmente convi, Sociedade de Atiradores, radores e Club sportivo
Secrl!!tariou a sessão o sr. Ney franco, laborioso es dadas.' pelo quintetojoinvilleDse, Jaraguá.Infellzmentenlo

crivão do crime da Comarca. Amanhã, segundo o pro· com o concurso de di- foi gran,de a concorren-

O Conselho de Sentença após o dévido sorteio e grllmma. deyerão' ter lo�ar versos elementos de Ja. cla, devido ao mao tem.

recusações, constituiu·se dos seguintes cidadãos: fre- po stand da �ua Brustlein, raguá. po reinante.

derico Hass, Ernesto Lessmann, Germano Enke, Leo' as provas de tuo nas quae� Festas assim, pelo brl·
----,------

poldo Jansen, João Marcatto, Germano Gascho, Leo· tomarão p�rte. représenta IhQ interpretativo que a1- Aluca-se
poldo A. Oerent; ções de Jomvllle! s. �ento, cançam os trechos escoo um ARMAZEM. �proprio,
Depois do relatorio do dr. Juiz de Direito, dos De· Blu�e.n�u e do mter,pr d!> Ihidos, slo sempre mui· tambem, para installação de

bates da Acusação e Defeza, ouvida de duas teste· mUDlclpIO: sendo offereci to agradaveis e
.
dizem officina.

munhas, da replica e treplica, oferec�u, o Jury o seu dos premIas aos vencedo. perfeitamente do desen- Germano Ehmke Filho.
��eridictum', CONDENANDQ O REO A ONZÉ res. volvimerato social e ar·

ANOS DE PRISÃO, que d�vetão Ber cumpridos na tistico de um melo. Es· Em S. Francisco
Penitenciaria de Pedra Grande, na capital do Estado. BaUe tivemos pre6entes ao con·
Encerrando a sessão, por não haver mais proc�ssos certo de sabbado, no sa· Ci melhor HOTEL é Q

a serem julgados, congratulou·se o dr· Juiz de Di no Salãó Rau 1110 dos Atiradores. E ap
reito com os surs·· jurados jaraguaenses per terem plaudimos, como todos
sempre sabido mostrar seu zelg, competencia e cora Dia 7 de Setembro que lá estiveram, os in
gem, no exercicio das atribniç�és qu� lhes outorgdu, Conforme vem sendo terpretes das lindas pa·
em boa hora, a sociedade. annunciado, haverâ, no dia ginas O1usicaes que cons

7 de Setembro, sabbado tituiam o programma.
proximo, um· sumptuoso' E' de lcuvar o concur
baile no salão de proprie' 80 dOB awadoreR jura
dade do sr. Waldemar Rau, guaenses, formando um

gentilmente didido pelo quinteto, que mereceu
mesmo. os mais calorosos ap·
O baile, cuja renda re. plauaos Assim têmos já,

verterâ pro l1erma do Co- para futuras. noitadas de
ronel Emílio Jourdan, será arte. um conjuncto mu·

... f abrilhantado pOt excellente sical que, perseverando,Pharntac:la cl� Planta0 conjuncto musical, sendo nada ficarâ a dever aos
EstarA de plant�o ama', de esperar grande concor· que nôs visitam.

nhi a Pharmacia cNova» rencia. ,
.

A renda do concerto

Edital n. 1.113
Henrique Obertuer e

Herta Krueger.
Ele, solteiro, lavrador,

nascido neste distrito, aos
22 de setembro de 1916,
domiciliado e residente· nes·
te distrito no lugar Ribeirão
Molha, filho" de Gustavo
Obertuer e de Selma Gutz
Obertuer.
Ela, solteira. domestica,

nascida em Blumenau, aos

8 de fevereiro de 1916,10-
miciliada e residente neste
distrito no lugar Tres Rios
e filha' de Cárlos Krueger
e de Berta Hinsching Krue·
ger.
Jaraguá, 28-8-1940.

Edital n. 1.114' Dr.' Renato Camara
Joaquim Piazera e frieda

Bru€ckheimer : Regressou segunda-fei-
Ele, solteiro, alfaia�e, r� de sua viagem" á' ca

Gran London nascido neste distrito, aos pital do Paraná, afim de

Circus 10 de de�embro de 1909, subm�tter!l tratamento

Para a prospe"a villa :domiciliado
.'

e :residente s�eu fIlhinho José, o lI

de HaLlsa distrito deste nesta' cidade de Jaraguá, e
lustre clinico .dr. Renato

municipio' seguio ante. sendo filho legitimo deVi.' Camara, que lá r�.as�u
hontern, � cGran'd Lon- torio Piazera e de Edviges miu as SURS funcç�es de
don Circus- que duràn. Börtolini Píazera.

,

director do «ßospltal S.
te alguns di�8 esteve es- Ela, salteirll, domestica, José-, �arg�.. äue �emtRclonado nesta icidade, nascida em Blumenau, aos :��u��n aO eG�: eCida::onde realizou dU88 opti. 27 de Junho de 1920, do-

e gd"" b d 1938'
mas funções.' miciliada e resiàente no

m ezem ro e
'.

'

distrito, de' Bananal, muni' e onde, p�la sua ha�ili
nicpio de joinville, e sendo dade profl8sionel e hn�
filha legitima de JoãoBrue' educaçl1o, tem conseguI.
ckheimer e de Frieda Ro' do, cercar·se de muita

thers Brueckheimer. sympathia por parte da

Jaraguá, 28-8-40 população.
.

.

Edital n. 1.115 Apresentamos ao dJgno
, Ant(>nio Kochena eRosa facultativo 08 nos80S me·

I Ribeiro. lhores votos de boas

. Ele, solteiro. lavrador, vIndas.

',nàscidO neste' distrito no ..._--------

lugar Ilha da figueira, e Sociedade caiba..

I
sendo filho legitimo de Es'

r.-nense de Avi..tacio e de Eva Kochella·S
, Ela, solteira, domestica, cultura
I nascida neste distrito, aos O sr. Prefeito MU,nicipal rece·

127 de fevereiro de 1921, beu, da Sociedade Catharinense
domiciliada e residente ne� >Ie Avicultura o officio que abai·

te dl·s·trl·to no lugar Ilha.
xo transcrevemos para conheci'
mento dos interessados:

da figueha, filha de' José .
-Tendo esta Sociedade resolvi·

Teodoro Ribeiro e de Ma' do inaugurar, nesta capital á
ria Rosa Ribeiro. rua Conselheiro Mafra, no anti-

Jaraguá, 29-8-40. go predio da "A Capital", sua

exposição, de 22 de Setembro
E para que chegue ao a 30 do mesmo mez, solicitamos

conhecimento de todos pas- suas providencias no sentido de

sei o presente edital que
se fazer repr�se"..tar c0ll! os re-

,. . cursos que lhe for posslvel.sera publicado pela Impren- I Para maior brilhantismo do
sa e em cartorio onde se- certamen, esta Sociedade, conta
rá afixado durante 15 dias. rá com o illdispensavel concur·

sialguem SDuber de im � so de V. S. e dos demais cria·

d.
dores dessa zona.

pe Imentos acuse os pata' Antecipadamente agradecemos
fins legae!!. e ap·esent�mos os nossos pro·

A"'tur Mueller testos da ':'lais, �ta estima e ele-

Esc'"ivão DIstr'tal e Oil- Vida copslderaç�o.� �. Dr. Alvaro Mtllen da Silveira
cial do Registro Civil, Presidente.>

Pr('ços modicos.. Diaria·
mente peixe ou. camarão..

'

Rua Rafael Pardinho.

CENTRAL

E> dr. Promotor Publico tadual no 228 de 18 de
concordou com a dividas Nov. de 1938, por ,nfração
requeridas em inventario do mesmo, isto é: não ter
do espolio de Rodolfo Mar sido o inventaL'Ío ultimado
chi pelos seus' crfdores d�ntr� ,d<:t� �pveQta dias
Albino Zarighelini; Luiz legaes, contados estes, da
floriani, Camilo Uber e abertura da successão.
Jacinto PedroUi, com as

((uaes jâ havia acordado

ff
.

inv�ntarlante, viuva do
de cujos" e mãe dos her·
deiros m�nores.

foram procedidos os
calculos dos inventarios dos
espolios de José João Ren
gel e matilde Pinheiro, ha
vendo com os mesmos con
cordado o dr. promotor
Publico.

foram pronunciadas no

art. 303 da C. L P., as

rés Olivia Maffezzolli e Oli·
via Vicenzi e impronuncia·
d� a ré Thereza Maffezzol·
)i, por sentença do mm.

dr. Juiz de . Direito, em

acordo com o parecer da
Promotori2 Publica.

O dr. Promotor publico
requereu seja paga pelo
�spolio em inventario de
Margarida Pavam Baggio.
a taxa prevista pelo art.
3 Unido da Dec. Lei Es·

BI

.& obrilatoriecJa"
ele 4a prestaclo
.Iaf.rmaçõ�
Nos têrmos do artjgo 4.

do Decreto.lei n. 969, de
21 de Dezembro de 1938,
todos os individuts civil
mente cae4zes do obrl·
gados a faze, as decla.
rações que se

.

Fedem
nos questionários. Aque.
les que a iS80 80 reeu·

s�rem, bem como os que
falsearem as informações
ou f1inda usarem de têr·
mos evasivos ou irreve
rentes, estaria sujeitos
8 pesadas multas e, con
forme o caso, á pena de
prislo.

Hospedes
Acha· se nesta cidade, bos
pedalla na residencia do seu
genro, dr. Arno Hoeschl,'
juiz de Direito da Comar
ca, a sra· d. Santa �Ramos
da SOva, viuva do saudoso
desembargador dr. João
Pedro da siI,va.

Visitas
Visitaram nossa redacção,

esta 'semana, os srs. Nes·
tor Bauer e JaroslauPesch.
representantes da Compa
nhia de Seguros cAtalaia-.
em Joinville, Rud. Emmen·
doerfer, Carlos Walther e
Otto Wagner residentes
nesta cidade·

SOClcdade de L.voura "Tres Riol
do Norte"

SABBADO, dia 7 d,.. Setembro

.

�.Dde festival, 1" t.....bola., tiro ao
alvo, rifas, bebi4as, cburrasco, etc.

A noite Grande Baile
Os lucros reverterão prQ Herma Coronel Emi·

lio Carlos Jourdan.

,Especlal1d:�cJ e
de WETZEL & elA. J.QINVILLE (Marca registradi)
RECOMMENDA SE TANTO PARA R0qP.A,·WJr�A ÇOM� P�RA RQUPA CQMl.y\UM.
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