
ßio. -- Comrnunicam do
Dip { "O Ministerio das
Relações �xtedores pediu
ao Ministro da Guerra fos
se dada oidern para o des
ernbarqua do material bel
lico adquirido na Allema
nha e que Está a bordo do
cBagé:t, em Lisboa, por ha:
ver o governo britannico
negado, com o nosso pro
testo, livre transito para, o

tando-se de 27 toneladas
de cristaes e 32 toneladas,
de mica.

Levamos ao conhecimento dos nossos depositantes que, a partir de ,1.0 de janeiro de 1941,
vigorarão, na Filial de jaragui do Sul deste Ban<:o, as seguintes condições e taxas de juros para
contas correntes e depositas:
Em C/Corrente á Disposição, de 'rdirada livre. . . 2 %

Em C/Corrente com Aviso (retirada diaria até Rs., 1:000$000) .

.
� . 3 %

Em ,t>EPOSITOS POPULARES LIMITADOS (retirada 'semanal até �s. 1:000$000) 4: %
Em Depositos a Prazo Fixo 6 Mezes (com aviso préviO. para retiradas de' .2,.mezes) 4 1/2%'

Ern Depositos á Prazo Fixo 12 Mezes '(Idem) . . .
.

. 5 %

Rio. A Commissão de raná. 145 do Rio de lanei-
Estudos dos Negocios Es· tO, 138 de Minas Geraes,
taduaes; instituida pelo go 104 da Bahi,�' 83 de Mato
verno federal e directamen . Grosso, 79 'do Amazonas,
te subordinada ao. Minis' 76 do Espirito Santo, 57
teria da lu�tiça, tdesenvol da Parahyba, 54 de Santa
veu grande- actividade du· Catharina, '49 de Ooyaz"
rante o ann'e de 1940, 43 de Alagoas, 4t do Cea-
Realiz9u 77 sessões, exa· ,rá, 41'do Districto fede·

minando 2.486 processos, r.al, 39 do Rio Oraode do
referentes todos elles a vi- ,Norte, 37 de Sergipe, 31
da administrativa dos dif'

.

de Pernambuco e 11 do
feréntes Estados da Unila. Territorio do Acre.

'

,O Desses processos 2.154 ob A Comm84issão examinou
tiveram despacho final, sen- tambem 2 recursos con·
do convertido em diligen, tra actos dos governos es
cia o julga",ento ,dos ru;· taduaes,,,dos quaes 73 pro'
tanics 332( . cedentes de '540 Paulo. 35
,Os membros da Com· do P81'aná. 23 de Mato

misslo JJmittiram t. 7 t6 pa� Grosso, 21 (:ta Bahia, 21
receres:a.'prooosito dos�di:' :de ·';Nlin.ªs:;Oeraes. 20 do
versQs, projectos • submet· Espirita Santo, 14 do Ama·
tidos' �io $eu exame. zonas, 13 de Santa Catha.
Dos 2.486' processos en· rina, e o' restAnte, em ma

trados 1.019. procederam � nores dfras, dos demais
São P�ulo. 180 dó Rio Estadosí intlusive 1 do
Grande da Sul, 1�8 da Pa' Territorio da Acre.

Rio. - A «Gazeta de Notí
cías- diz que tem frequente
mente mostrado aos leitores as

prepotencias exercidas nos ma

res pelo bloqueio britannico.
O Brasil tem tido ensejo de

verificar varias vezes a vielen
cia dos processos inglezes, que
não respeitam os legitimos in
teresses dos _paize.s neutros.jsa
crifícados ingloriosamente ao

serviço da Inglaterra.

Buenos Ayres. (U. P.) _ Hoje, continua, temos um do
cumento comprobante da acção

P jornal cEI Pueblo= diz do bloqueio sobre os paizes
. O seguinte:

- neutros. A carta que estampa
cO Brasil requereu o a.

mos demonstra a saciedade os

processos abusivos adoptados
paio das

.

nações america pela Inglaterra e como se con

nas em Virtude da reten' jungam os serviços militares

ção de material bellíco. A e civis no prop?sito de evi�ar
attitude adoptada pelo go '

o commercio fora de seus 10-

_

-

teresses soberanos ...
vemo da Grã Br�tanha. ne Publica, a seguir, um cliche
gando á República do Bra- do documento, com a respecti

,

:.iI O direito de transpertat va traducção, q�e é � seguinte:
,
O material bellico que ad .

«Consulado Britannico -:- Ca-
. . dIZ, 6 de Outubro de 1940.

qumu na Alle!1'anha, que 'Caro Sr.: Sirva..se tomar no-
permanece detido no perto I ta de que . entre a carga que
de Lisboa, motivou uma leva de sua consignação - �AI
troca de netas entre as mirante Ale�andrino� - proce

princípaes Chancelarias do I de,nte' de- Lisboa, flgura uma

"

..
caixa marcas B. B., peso bruto

continente, , 225 kilos, contendo, ao que pa-
Sabe-se que o Itamaraty rece, ataduras de algodão, re-'

formulou um protesto pe- mettida pela casa Zu.rcher La

rante Londres por inter g�rhau_s A. G. de Zunch, äcon-
. . signaçao da casa Borba &: Bu-

médio do seu embaixador. giarelli, de Santos, Brasil.
O governo brasileiro alle- Para poder entregar-lhes o

gou que o referido mate enavycert- para que o navio
rial havia sido adquirido em questão siga sua viagem a

Por contracto firmado im' ultram�r, rogo tome,!! nota que
a refenda mercadona terá de

tes da guerra." ser descarregada neste porto.
Sem outro assumpto; etc. etc.

K. j. Collie, Consul Brítannlco.»

E' assim que a Inglaterra
pretende vencer a Allemanha...

mesmo>

Dil"ector ..proprietario: HONORATO TOMELIN Caixa 12 -.- ..
-.- Redactor: João Crespo

Ouvidos - Nariz. Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebéldes
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. ,'toR. SADALLA, A,MIN
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,

.
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ContiDuam as arbitrarieda..

des iDglezas
Serio incidente anglo'uruguayo - O caso

do cMendoza.

Montevidéo. 16 (Transa'
cean, ag. allemã) - O go
vemo uruguayo declarou
officialmente hoje que o

cruzador auxiliar inglez
"Asturias", que perseguiu

.

o nevio francez" Mendoza",
violou a zona de neutrali
dade pan americana. O mi
nistro do Exterior uruguayo
Alberto Guani observou
ão ministro ingJez nesta
capital que" tal acção brí
tannica teria graves reper
&ssões nas relações entre

Uruguay e a Grã Bretanha.
O ministro plenipotenciarlo
inglez declarou qua trans
míttirâ a Londres os termos
da manífestação do minis

tr,! uruguayo. Nacion"alizapo
Londres, 16 (Ag. Ne. - das emprezasfran ..

Brasil) - O ministro da cnas
Guerra Economica esclare- Paris. _. T. 0, - Foi com-
ceu, em declarações, que o municado, á imprensa estran

governo não pretende sus- geira que em Paris, existem
pender o bloqueio em fa mais de 't1.l.OOOd emprdesasdjUddai-d I

•

f
' cas que em· e mu ar e o-

vor os qua ro navios ran
nos. Com esta cifra, que é da-

eezes cAurlgny" eMendo· da a conhecer pela primeira
Z3:t, <Kotola» e cCampana." vez ao publico francez, revela-

O<

que "e acham em Monte se 9u�0 profunda era � influ- Roma, 15. (U: P.) I
- O a.Ito Berlim, 16 (T�ansocean)

'dê d' encia Judaica na economia gau- commando Ital�an? eommuníca
- A imprensa a�mã des

.' �I o C!lrregan o generos Ileza. A transferencia das pro- que um aNIão �tahano e uma
t d 6ff 'd

....

.

priedades será feita pelas au- lancha torpedelra atac�ram. e aca. as per as s ri �s pe
toridades francezas em colla- afundaram um submarIno Inl- los mglezes ,no MedIterra

S
..

S b t'
- boraçã:) com as autoridades al- migo. neo, resaltando sobretudo I

a O B as lau lemães..Quan�o nã� for possi-
.

. as avarias cau sadas aos
,

. vel reallza� Immedlatamente a Stockolmo,. 16 (Tran50- pOfta-aviões britanicos. Os -----------transferencla da empresa, de cesn. ag�ncla allemã) - . .

mãos judaicas para mãos fran-' ,
' . lornaes fnsam tef custado

Glorioso padroei.. c.ez�s, a Prefeitur� .de Paris ins- O correspo�en.te�? cD� ao· jnglpzes admittir as dam .

ro de Jara Uá

.

tttulrá u,!! administrador

qUt;i!y
Telegraph dass.lflca, p

....r nificações de

u.
m

d.
os mais

g I fará fu�cclonar a empr�sa ate mforme ocutar., O ataque modernos porta aviõ"s Os
. .

se realizar a transferencla. jos aviões R�emães e. italia. d" I' t
� .

A EgreJa Cathohca, na d 10 de ,�i Ia..rlo� sa len a�, qU7 os,
fest� da dia 20, oommemo- ',A: ••••Sia' 'oftere·�:nos .� . It' .

� :como ,relatcrlos
.

d,os xJli)'rnahst�s
ra o sup�icio do louro --

' o
.

mais via en o Jamais re ncrte'ametlcanos conflr.

.,., guerreiro de Narbonne, São ceu a devolução alisado. ,contra as força.s mam as graves perdas bri'
Sebastião, cuja fé nas pa- de bandeiras ntavaes mglezas no Med�· tanicas no Mediterraneo. '

I d j Ch
.'

t f' erraneo·
avras e esus ,r1S o 1- buo-aras
cou na historia do catholi- I ., Stockolmci, 16 (Transocean)""

cismo como expressão de Budapest. _ T. O. - O go- - O communicado inglez rela-

confortadora confiança que
verno sovietico offereceu ao go- tivo á perda do cruzador .,Sou-

noAs habt·tuamos a sentir no
verno hungaro devolver-lhe as thampton», diz textualmente: ·0
bandeiras que durante a luta Almirantado britannico lamenta

.cora,ção desde a infancia. de emancipação hungara, nos communicar que o navio de guer-
Glorioso martyr! São Se- annos de 1848 e 1849, cahiram ra de Sua Magestade i«Sou- Berlin, 16 (Transocean

bastião que invoéamos nas
em poder do Exercito russo. tha�pton,., que operava no

ag. allemã) _. De fonteO movimento revolucionario Medlterraneo sob o commando " .

'horas de atribulação, en- hungaro foi derrotado então do capitão Brools, está comple- competente c?mmu.ntca se

chenuo as ruas e os tem- pela alliançà das tropas dos tamente perdido. Segundo o que, segundo investigações
pIos de preces. Nome que imperios austriaco e russo, uma communicado ,�e 14 !i0 .corrente. realisadas até agora, o ata
é um consolo ás dores phy- vez que o Tzar Nicolas I, 'que a bellonave fOI attn�gld.a por que desfechado á noite penão podia' conseguit: sosinho tal uma bomba allemã no dia ante- .,

.
.

·sicas e moraes; santo ad- victoria, teve de solicitar 'ao rior no canal de Sicília.
. Ia R. A. F. contraWdhelms-

vogado' etp cujo amparo imperador Francisco José a re- O fogo originado em conse- haven fracassou militarmen
confiam os que não perde- messa de forças de auxilio. quenda do ataque, attingi.u taes ta. Os inglezes pretendiam
ram ci fé; heroe que se

As bandeiras bungaras então P!opo.rções, qu.e a sua trtpula- bombardear objectivos mi
capturadas conservaram-se no çao viu-se obrtgada a abando- . ..

immortalisou pela firmeza Museu de Guerra russo e, mais nal-o. Impossibilitado de ser htares. Senda-lhes ImposS'!
nos principios infinitos da -tarde, no Museu da Revolução. reboead;, para uma base ingte- I vel ultrapással" a base aé'
bemaventurança,' désde- Este gesto do' governo sovietico za,? «Southampt�n,. foi po�to rea, lançatam suas-bombas

.

nhando da autoridade im- é considerado na Hungria como à pique p�las nasas proprt1!-s a esmo. Os incendios pro Pharma,cia de Plantão COIDlDÍllio de Estudos dos NegOCiO.,
um satisfatorio indicio das boas forças navaIS, salvando-se, a " .' II:'-t dperial de Roma, n'uma épo- relações existentes entre ambos maioria dos tripulantes.. .

I
vocados em propnedades Estará de plantão ama .. a uaes

ca em que o direito á vi- os paizes.
'

civis foram sulfocados. . nhã li Phar.naci:t Nova
da valia tanto como o ato- - -- -

��C:lc:n::::wJOI&:::xe:iIx::::n:::-"""'"C»C>C���ClIClIICIc:int:ix::::u:::::.c:::.C'Cl'c:ic.,
.

«:::)!C»�lOIc;1C11f1
mo miseraveJ

.

que se sa- , U
cudia das sandalias para Onão macular a brancurá

�
Banco Agrícola e Co."merda. de Blumeaau, ,,' rdas hnücas pretolianas. A

glorificação de Sao Sebas
tião é· uma explendida con

):, quista
de fé. O seu marty-

� Aviso a,os depositantesrio em Roma, pelo anno

-de 288, foi tomado' pela
Egreja do quadro de Ca
raci, hoje existente no Mu
seu do Louvre, - pela dôr

resignada e belJeza mysti
ca que exprime, - para a

veneração de todos os
Ccrentes.

A Egreja de jaraguá to-

�',mou ainda como seu pa
droeiro.
A festa de amanhã será

�
P. S:' - O aviso prévio para retiradas ,:d08: depositas' á prazo fbm deve ser. providen�iado den-

mais uma glorificação. as-
tro dos priqfeiros quinze dias após o 'vencimento; não o sen<lo feito, será o deposito, considerado

.

d
.

I t t automaticamente prorogado.sumi a, especta men e nes a
I � jaragua' do Sul, em janeiro de 1941

'

�parochia, em cunho de fé .

.

ineonfundivel, qu�. alenta e 1 �
-

, A GERENCIA.

f:c��OI��sC�a���:����r��e�� i.;;mc:::::uoraoootcn :"="':>c=*5iCIC=*,=»c::u:::rc::xc:v:::::wc=*.CIM:::>' :::>c=..=..:::aC>C:::>:c::::a::::>iOOO'lCII�ICIIC::::XC::::X�

destiaados á França. Aceres
centou que todo o navio
viajando com destino á Eu
ropa, desprovido du .snavi
certa, deverá ser intercepta
do e apresado pelas patru
lhas britanicas.

Montevidéo, 16 (Transo
cean) - Declara-se que o
ministro plenipotanciario
inglez teria solicitado ao
governo uruguayo -Iicença
para a permanencía- de Ium apparelho de reconhe
cimento inglez que fez ater-,risagem forçada na Punta
dei Este, afim de reparar I

ás avarias.

Rio. �,Sabe-se que as

autoridades, inglezas reti
raram em Capetown, do
navio nippt')nico ..Arabia
Maru., grande quantidade
de mercadorias brasileiras
destinadas ao Japão, tra-

Lisboa, 15 (H.) - Cau
sou profunda e..sympathica
impressão em todo o paíz,
o discurso pronunciado no

Rio de janeiro pelo Presi
dente Getulio Vargas, no

quala' Chefe do governo
brasileiro affirmou que se
o povo brasileiro tiver que
reagjr contra qualquer ág
gressão" saberá honrar e
defender o Brasil.

,;

Fabricaeão de paraquedas ollemãee.
fabrica allemB de parC'quedas pa a

Aqui vemos o interior .de uma

soldados do ar.
Lisboa. _ U. P. _ Ö gover

no portuguez deferiu o pedido
feito pelo Brasil, no sentido de

------------------op..-----------.--- poder descarregar do -Bagé- o
material de guerra adquirido
na Allemanha: para equipar o

Exercito Brasileiro.
O referido material ficará de

posítado nos armazens do Ar
senal de Lisboa.

Violentos combatesaer na..

vaes no MediterranéO
"'-

'IIsltImo ROCHA LOURES
,Exclusivamente :pará mo

lestias de olhos, ouvidos,
.narie e gci:rganta. '

Dispõe de aparelhos os maís
modernos para éxame de,

sua especialidade.
PaI. Riclilin. Rua do Principe

Fone, 334. jOINVILLE

Vae á Inglaterra o
ex-adversal'io de

·Roosevelt
Novà Yor1<, 16 (Transa·

cean, agencia allemà)
Partiu 'C::m' destino a Lis
boa (). snr. W'cndell Wilkie,
que se dirigirá directamen·
te á Inglaterra para inteirar
se pessoalmente da situa
ção.

Ataque da R.A.I'.
contra Wilbems..

baven

A Uniio Sovietica levará a cabO a
sua polltica de pa� com a Allemanba

Berlim. -: �s negocia' tivo da assignatura do ultimo

ções comm€rClaes russo'
accordo ge��a!l0-sovietico,. o

_ .
,. «Prawda., dmglOdo-se aberta.

all-e!Bas terminaram com a mente contra a Inglaterra, de
asslgnatura de um novo clara que, contrariamente ás
accordo economico. O mi, manöpras dos inimigos da Rus
nistro Schurre assignou em,'

sia, que des'ejariam in!roduzir
. uma cunha nas relações da Al-

nome do Reich e o com- lemanha com a União Sovietica, ,

missario do povo para o sonhando poder inutilizar QI

co�mercio exterior. Miko. povos allemão e russo,' a Uniãn
. .

I 'U R S S Sovietica leva a cabo a sua poJan, ass�gnou pe a . . . .

Iitica' de paz e 'amizade com a .

Allemanha.
Moscou. _ T. O. _ Por mo-

Portsmoutb Cles..

;
truida

Pertsmouth; 13 (U. P.) :_ Cen
tenas de aparelhos alemães, que
arrojaram milhares de bombas
incendiarias e explosivas, sub
meteram á noite passada, esta
cidade a um intenso ataque
concentrado, semelhante ao que
suportaram,' ultimamente Coven
try, 'Birmingham e 'Bristol.

Prefi ram BOCI(-C_YSTAL
\_

da Brahma

(�l.'.I.I••••••,•••••••••••••••••••• fI•••••
'

•••••••••,•••••,.,., , ,•••••,•••,.,•••,••••••• ,•••••

A nova" cerveja clar e exc UeBte paladat:, typo espedal para o verão
,

.
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Casaêonis

animais.

),:Bom�Hrn�Bs. - llBSpaçnOs.
C(" .

NavBg'�.�äÔic' ., ..

( .

E'I a pomada idéal:!
Ct.IIM tODAS AS

. F E R I.DAS, tanto
humanas como de

;IVIÂOENS. DIRECTPf$ PARA- Ö PORTO DO RIO DE JANEIRO
'.

'

•.... ,

.... ,' .. -r.; .-:[ .... t('l-<lx· L'
,

NavegaçãQ entre' �:u(:aretn·".(Joihvi1le}-·�e,.. ,� ,;
.

",
. Santos, Aogta.'dos Reis' é Rio de1Jáneirw, :19.,

directamente sern transbordo.
.

• I <
� •.

� •
.., -. ",'�'...-
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É.ditatde !a."'f.Wa-' astl�IJo._cuadQ,_l,�ra,'�jro J!�..:mil !!..º!e�t!�t�! d�" p.a!: �Õ1t� àó E�ádO, IQul Por esse"; motivo quer ------------------

t· t'._ dO,r, .abando leres efiere-' e qual )

-

uor E ,Ney de ofs 'tfl untá iusenqa ã-efe peere .a= V. Excia... que

Hã
- "

1&i � Wça ea1!r� 'ÇAO ler. pelo,Jato rlmtDPll9 liranp .' ;ö:�l, lnOS" ",atél el1tãç ..

faqZéf!Nlgue",páf:a
fA7� � etei· aMO P'

'�-- �.

1): ·õ- omOf1, 'QÚ8 pai.' &; ellp9ti:f() .d.1'evJ; ..AslinadG)� 'Y.lferl os seus dlrf.tik de tós 'nulo o re�erido!"Jnven- IIUU-: , It J1" '1II1,jl� ,

O Qi4ladão Honorato acusado eaeou comBtel- to To�elfIi 'h ..Juiz 'Aje herãéíra do espoäo dos tario I ou a pa1t�' relativa a I
-

• TomeUn, juiz de Paz em' vinal da Luz. orfl Etelvl" Paz !em l.'uerÄ.{c'I�;n8tá Äens debCltfp. p�� seu esses pagam6ntôS;· feitàs'.' � 81
-

exeretclo de Juiz de. DL- �a, Luz Borgmann, no dia cC}olprJile "6 orf�fn'itl, 1j �tin;to 'J)ai:
�, , á revelia de fc:lß� �"pre- M�lriz:IIIIIIDaU B umenau Filiais: J.il,ill�,

! reUo da Comarca 'de Ja .. triota de �ezembrö de que :dou fê .. ' 6-. lP. Que sé não houve I ceítoã legais, á Suposta Cre- RII15 dlliav Jaralui HIIIIII
: . 'ragu41, .Estado �,d�'Sants �il i novecentos e trinta, Ja�a.guá, 11. {le janeiro má ..fé" �O.UVé.. stm, �

si�1 dor� i de _pêii§ iritOV�i.S,I des-' J
'.

'

, ,it

f Cath�rina B�asn, .. na for- e nqve, conforme eons- de HUt.
'

éqUlyOCO quando ao liome 'pöJâdos, �o ,espoliO'. sern I�e.cil ea Mafra - Carresp.las Ili,res pra,1S�' País
mad�)el. etc: w ta certidão de IIs. 4. E O eaeriyão, Ney Fraaee dá requerehte �a habilita- prova,_decredito,.algl.\m!,,·16. \ iICa'pl'tal.au'to·rJ·zlldo. ,: .. ' 3.01-';"'.000.000
Paço saber aos que o casou civilmente com o 'çãO do, Inventarfo ,que"sefP. Que,nã(}'podla de ma- m \lU •

presente 6'dltal de segun nome de Gustavo Borg , : r . processou em a 'Comarca neira alguma ser. habilitada' jReservas ca.. '.' . .. 600:000$000
da p�aça e arrematação mann. Não,satisfeita com Edital lode �Jta"o de.--joiriyillé, ao tempd em dona Otília :Hoc�

-

'dê vez', iDepositos ,e 8�ld08 em CIC. 22.000:000$000 '

eomo pra'z')'�de dez (10) o' casamento realíaado, de herdeirOS que :falá a farta dooufnen- que não se habilitou com )'f�Z todas as operaç;es'bancarias no Pi·i�, como cobranças,
dias drem ou dele co- no distrito de Bananal,

,

fação ,que lnstrue esta.7. P: Titulo' .Habil e Valioso. 17. descontos elçal\ção de títulos de expohlção e outras ope-

nhecimento Uverem, que Municiplo e Oomarca de O Oídadão Honorato Que lião fC)1 legal, o paga- P. Que a requerentê : tem rafôes de credito; pass�. p�ra aLpnRcipáes praças' do País,

lindo eaae praso, hão de Joi�vme, o acusado COD 'TameUn, Juiz de Paz em mente feitó á'cr�dora, Otí- direito 'de rehaver para sí, medíante taxas modicas
'

Ber arrematadoa por trariu segundas nupcísa, exerclete de JU(z de Di· lia Hoch, (o grifo é �bsso), her.deira legal que ;é' deJo"t J
'.

,

quem maia der maior lan- no distrito de Hansa, lies reito da Comarca de la (da quaQtia pedida na., peti- sé Menighi'ni�1 QI'quecfoi da... Va. Sa. já abriu uma cCONTA DEPOSITO

.ce oÍ8recer, no dia 22 ta ComBrca, com Ida AU· raguã, Estado' de S.a.n.ta ção '4� 'fls. 2, di'go, !1fl pe- do ein pagamehto a outrem OPULAR-· no Banco l\gricola e Comercial

vlnte_ � dois de Janeiro gusta Kruger, orfl Ida Catarina, Brasil, na !or- tição de � de setembio de sem forma legál preceitucr- de Blumenau? Se aLnda nlo o fez, procure.

corrente, aa 10 dez horas Augusta Borgmann, no ma da lei, e�c. 1914, de efeito meramente da pelas leis vigentes.. 18. }mediatamente nOSBa cSeçlo de Depositos.
da m'anhl, ,& portas do dia quatorze de setembro gracioso, e isto afirmamos, P. Que não ,fazem cinco que vos dará prontamente .�9das as inf·orma

Edifiêio do 'Forum, desta de, mil nove.centqs e qua- 'Faz 't�b�r aos que o porque' éra abisonna J. p�ti- anos. qu�,'�, r:gue�e�te vol-; ções desejadas.
comat'ca, os ,bens penha." renta, conform� ,constaa presente edital colll o çãé) d2-s'acompanhada de tou é\Q"- Estado,' e lS,s'o:.se '

/

rados a Ida Wollert na certidão de rIs. 3. E para p!'azo dá' Se8$enta· (60) ,qualquér eomfJrov�rité do infere_,p.ela provadocumen-
}

açlo ßxe.c.utiV& que lhe realizar tal deslJeratum, .ttias vi!."em: Oll dele no- menoionado pedido dê 'Pa- ''tal que se Q-ferece· Há .jus
move netite Juizo jose o acusado mudou;. d_e DO- tic-ia tiverém ou interes. garrlento. 8. P. Que es�e tiftdação,

.

de 26 de a�.()stO' .

Koch Junior. a saber: me,.Jtaq�,h�,!l(lo bo�,

t�dal·-s.ar
p08sä�·qué. estando p'ag�men�o,. feito na forma: do 'co�nfe ano, ,ê'a test� ...

1.) Um terreno I'Ote n. just1ÇIJ. .ß a�).l�,9vef�.an�p.l'ae procedendo 'ao inven: Irregular, esbulhou o esp<?- munhal que se vier a pro'-
1675/1976, sitJado na e8- 118 !actU'dad.e� dD " Deç; tario dos �n8 _ do espo- ,lio .�? qlJe ele tinha d� mais· ceder.' 1<9. P. QUe a��reque
tr�a da Serra do boi, pederal ll- ttr6 de 24; de 'U:6 de' Ottó�i<athwjnkel e vaho�o., 9. P. QUr j tantO' ren�e ,somente completou a,

distrito �e �ansa, neste f�v��ßirQ de 1939. ;E, Ç-'O- tendo sido feUa a8 \la-cla nã,? bastas�e, essa Irtegu-. 'malortdade em 1927: 20 _!l.
muaiciplo, entre os lotes m& ,aB'dm pro,çe�e�.d9�1·'i6ções de herdeiros/ do Jarldai:te gritante, para que Que. s.endo menor ,e entao

D. �075 e 1077 -e C9m ter· haja,? ,1enunclado.�c..om�h ,finado; nas quais éo1l's �ej* em senten9a PeV. Excia. est�ndo ausente �o Estado,
ras do Dominio. oonten· tido'o crime Ilfevtsto pé· taln joana Katbwinltel, Julgad? a nulidade, 'do In- meltta01 e,m �ell �a�(lrcro,.
do a.,fl:cre.a de 240,000 me 1,0, art. ,283 (duzentos 01 'eomo ausenles, em lugar vedtal'10 a que �ludimos, dos os requ�sltos ",'ass�u,,:
tros quªd�Q8; fazendo tenta e trez) d,a C. Lo :p. incerto enio sllbldo cl ba�ta e iartamenfe, nohte radores dos bens dos seus

frente c"om 240 metros, oferec'e esta Promot-orfa ta e chama a a Co�P& betP, MM. juiz, a falta. de indiscutiveis direitos, de;

t
fundos com 240 metr08, Publ1ca a pl'esente �enun- recer ou f'ßzer repreler.- . patecc:r dO'\O,rgão "a Prt?- vez qll� 'os. mesmos nãO,

.• lado I!9ro�8'� çom 103Q ci�, q,Ufi espera s�Ja re tar'se no pra�o de ses_l,motorta.,pu9hCa"q?e devl�lestão prescritos. 21.,.P. Q�e FILIAL JAFlAGUJt"- RII Cei. Elilie Jllrdl.
metros e sudoeste c0D:' cebida e .af!nal J.ulgada senta dias, fleste lJuizo, fala!, dlter du

. �flt!<tr em parte :desses bens Imove�5' Caixa Postal u. 65 - ,End .. , Telegr.: cCAIXA:-
1.0�ó "metros, edifrcaâo provada, no sentido de para falar aos termos do razaQ do seu cargo, e no estã? em poder �� Antont.o
co�, c�sa, ,rancho emais ser o mesmo punido nas dito, inventariu, 80b pena cump�lthento ?O, �'S'pàcho TobIas,; com�rclante reCJI- HORARIO� Das 10 ás 12 e' das 13'1/2 ás, 15.

be��torla q�ft J�i IlV,· �ellaa do meociona,dq;ar- de revelia. E 'Para que I!JY� no ver�o, da I �ele�'r�� 'dente nesta Cidade e outra �abad08: Das 10 ás 11 1/2.
Uado 4'lm QI1l) total de RS'J \Jgp. Nestes t�rm08, pe, chegue ao c'Onhe�imeQto p�t,�o, articulada, co� ,In.,. parte a. requerente. recebeu iiII ..
8:800$000 /(OUo eontQ,s e d� 8e que A. esta � o de todos, mandou lavra'f fel1çao ,prec?nceIj14a, está ,na cCatxa E�{)�omlca» .. _22_
(jito�eB'os mil reia), prqc�88,o de 1�8t,ruçlo o presente e outros ce c�ar�:' �Iari�:s�lmö" f�t)ll1a�do P" Que o� �lr�ltos da Au-

C!-!lO, b.ens cO!lstantes poh�Jalanexo, selam pro, igual teor, para tlerem pelO Dr., JUIZ da ,Cot11arca� to�a!. não mCldtra� em pres
do �u.to de (avaliação e cedIdas 68 diligencias afixl\dos no lugar de em que se procei:teu o In-, crtçao de especle alguma
aut,?d� penho'tä de fol11as, legats neces8arfas,á com- costume e publicadO pe' \fentario; «DigaM n� inte- e por isso devem ,&er re

dos ..autos, ds ,referida peteote formaçlo de oul, la iwpren!õla 'ocal' Dado r�ssados é O· 'ad,ji.lnto dOll cebidos e julgados· proce-
( ,,8çlo exeoutiva, sã,l). Ie, P!i e especialmen.te que, e passado nesta' cidade p.ro�oto� P�blico J'oin�iIl�,ll deAt�s, para. toda.s!is pro

vaí'l� �mse�a praç·a Citado o réo. para se ver de Ja raguá, a08 cinco 249-14. (assmado)_W. Ri·bel- -Bunclaçõe$ de direIto, �e
de hasta puldica e arre processar e Julgar, sejflm dias do mez de Dezem r?� 10. P .. .Que nao era Slt-: acordo �om o que precel

m_açlo, pelo llbatimen notificadas as testemu bro do ano de mil nove' fl�lente apen�s que fos�e I tua.a
lei e na forma d,o

to de 20/- sobre o preço nbas ,abaixo arrolada8. centos P" quarenta. Eu, feito o pagamento ç�quert- pedido" os pre�entes .artl
da; avalIação que é de para sob as penas da lei, Npy Frl:IOCu. escrivão, (J ,do, pela cr�dora, Simples I gos: requer afinaI. a V.

Bel 800$000 e o abatlmen- vlrp.1il depor em' dia e &ubscrevi a�8) Hocorato
concordo do Representate Excla., que se digne e

to relel'i.do �"J :760$000 hora previamEnte desi Tt,melin, Juiz 'de paz em
dos int�re�sado�, si entre, mandar citar os interess�-

pejo "Vator, portanto, de gosdos, por V. Excia., exercício. Esta conforme eles �xlsh�1l! Incapazes e Ido�, nos termos dest!l' Cl

RIf. 7:04(}$OOQ (sete contos cipote de t'!do ésta Pro- o orIginal do que dou té �menotes no caso em apre- taçao essa compreensIva de

I· e quarenta mil rflis). A�- Jilotoria Publica. Como a ". ."

,

ço, que �everiam". ser, juri- Lodos os term05 da at;Ao,
siill serltt" OB reteridos resHencia do reo e 19no Jdraguà. 5 de dezem' dic�mente assistia?S pel,o i até fiml. Prot..:.sta se por

bens arr�matados,' .�or rada, requer esta PrlJmo. bro de 1�40. orga? daPromót�r.la P�bh- todo.o �enero d�. provas
�.ro

quem mai8 der e o maIOr toria quese publique edi- ca, sem o, que nao terIam, em dUtilO permllldas, e·

lance oferecer, no dia. tal de cit,aQlo a8sim co O E\Rcrlvão: Ney Franco. como não tem validade ju- xames testemunhas. pre,

�h()r� e local acima rele· mo se expeça' carta Pra- ridica o pagamento feito e cato'ias,arbitramentos, pro'
ridos, :podendo os'

'

men / catoria ,parf a Comarca
Edit I d

.
as de mais pronunciações, vas periciais, e as qUt mais

CiO.
nados bens sEf't_em 'ex8�, de- JoiovUlej afim de se a e

CI-1 feit�s no re.ferido processo, se fizere'!1 mist�r, Re.q�er
minados por qu�,lÍl inie-, r-e-m ouvidas 8S testemu· fação de ao-

do InVe�tarlo, �orque tudo a_V. EXCH1., afmal a Clt'!

resse tiver. na estrada liba.s arrola<las e la re ' que esta no �oJo daqueles çao dos Interess.ados no
'

Serra do Boi, distrl,o. de ,sidl:'lltes. Rol das teste- senfes I autos, com a falta do Pa- presente feito, e do Dr. Bdital I prasos, serão estraidas as

I-lans!l. desta com\llrca, munha8� la.
' Leopoldo . ii recer, do Promotor, emfim Promotor Publico, se por De ordem do sr. Pre- certidões de divh:!a� pa-

onde 8e acham tocaHsa- Sorgmann, JlJinville. 2a. O. Cida�ão Honoratosem a assis�encia do C�ra- v�ntura fore� partes no feito Municipal torno pu- ra ter .Iogar a cobrança
dos os ditos b�n8, E ptt. Guilherme K91ger - Join. Tomehn, jQlz de paz em I

dor dos Orfaos que fOI no falto manores,mc'Qazes ou
blico que durante' o cor- execuhv�. "

. ra quebC1hegue ao ,éon�ecimento ,ville.)a. Et-elvida da Luz exerc�ci? do cargo de juiz Itempo e, a tempo mandado ·reveis. Deixa-se de �?r ,-:,a· rente meAs de J ..nel· ...o., ar- Coletoru de Rend.as E,s-
do pu 1co mandel passar Bo'�mann residente no de Direito da Comarca de pronunciar-se (ver despa- lor para' Taxa Judlcl�rla, a

O pr�sente edital que SQ, N"ucleo Barlo do Rio jaraguá, Estado de Santa·1 cho de 2-9-14 na certidão por gozar a .requerente dos recada-se na Tesouraria taduaes de Jaragua, em

rá afIxado no _lugar de Branco. Iga Aug98ta Kru- Catar,ina, Brasi,l na forma I do snr. escrivão Frederic,o f�v?re.s da assistencia Ju da Prefeitura Municipal 2 de janeiro de, 1941.
contume -� pUb,hcadO pe, ge, _ Hans�. 58. Alber� da lel� etc: 'Gassenferth), sobre � va It- dlclarla. Ne.stes Term.os, de Jaragua e na Inten. O escriyão:--
Ia imprensa. !lado e pas· ,o Rubin ·r�sidept� em Faz Saber aos que o pre-I dade, d? pagamen�o e, nulo P. e E. defenmento. digo d

.

d H O IM Heleodoro Borges.
sado nesta. CIdade de Ja, Bananal. 6a. Rosalvo de sente edital com o prazo I

de direito e de Jushça, e P. e E com os documen encla e ansa,
�

lagua, aos onze diail do Oliveira resident" em de trinta dias (30) virem, sobre esse principio é vas- tos que a instruem, Defe' POSTO DE LICENÇA. '

';'" tI. !J

mez �e Janeiro do ano Bananal' 7a. Erchardt que por parte de Bernardi- ta a jurisprudencia ness,e rimento de Justiça. Jara- Renovação anual sobr.e. Verao .- Calor
'de mIl novecentos e qua· Bruch residente em Ba na Meni��ini me foi dirigi- s�ntid? N�m atinamos, di� gllá, 4 d.e d�zembro,de àtividades Comerciais e ; suttocaDt�
renta e um. Eu, Ney Fran- nanaI 8a. Maciel .José da a pehçao do teor seguin- go, atma a requerente CO-11940. ass.) Placido JustinO I.ndustriais Engenho de
co, escrivão, o subcre Vieira, residente em Ba- te.: Petiçã?,Exmo, Sr. Or. mo se jul�ou por sentença, Gomes. Inscrição.n. �169 A.' C' At. Nada meihor ,que um pas-
vi. 88sinad.o, Honorato nanaI. 9a. Jacob Mansur, JUIZ de DI.relto da Comarca o Inv�l1tarro que falta�a o �a secção de Florlanopo· I'\ssu�a�, �r�os, U O séio na pr�i,a. AOlr a praia
Tome�i�,JUlz de Paz�em rssid.ep!e em Hansa. 10a. de jara���, �or seu .assis-I c�mprtmento d:ssa eXlgen, hs da Orde� dos A�voga' moyels, BICicletas, M�� hospedlJ·se, f'm S. Francíscó

exef,clclO. Esta.conrorme Arlsttdies �ucc&r. lIa. di tente judlclano que esta aS-I'
cla legal, repetimos, do Cu- do� do BraSIl. B, nao ha· toclclet-as, Placas, Letrel' 'no (

o Qriginal. do 'iue dou �é, go, residente em Han!!a. sina,. di,z .dona Berna'rdina rador de menores: ausen- �endo sid.oencontrada Oti, ros etc. Hotel Central
Jaraguá, 11 de Janel�o 11a'. Wa)9�mar Luz, resi. M�nlghlnl, que, vem, res-I teso 11, P:. gue nao pres- lia Hoch öu seu.s. s�cces· Não satisfazendo o pa-

de 1941. dente em H,ausa.12a. Jo. pelt?Samente, perante. V.' creveu o dlr�lto da r:que- so'es. neste Mum�IPlO es
t ·f �d. A Quartos areiados, '6tks

O escrivão, Ney Franco sé Ata.nasio R\Sli, residen. Excla., Honrado e Digno rente de pedir a nuhdade tando em lugar Incerto e �am�n O no re. e�l. Ó mes, v�ntitados
_______==== te em Bananal. Jaraguá, juiz, 'e:cpor e requerer con� desse ato, �ol'que <:a�e-:-Ihe �ã� sabido, ,c�mforme c�r !I�ara �o contrlbumte su- Diariamente' Pf'.IXE ou

7 de janeiro de 1941. As tra Ohlla Hoch ou se�s su- como herdeira,. o direito .de hflcou Q OfICIai �e Justiça Jeito a multa de 20'j. CAMARAO',

8dl_al sínado Abelardo Fernan· cessor7s e c�mo assistente I reh�ver para SI.' o que.ln- da. Comarca. por ISSO ma� (s@b,e:1() itnpOß.to t1ß·PJ.i·· Pateo pa'!:€(. �utgmoveis
d� citação de reo

do Monte!legrQ -:::- promo AntOniO ,Tobias e, sua !Du- ,devldámente fOI �onCedld?, deI passar o pr eSenl7 �dl meiro mês, sendo então'
,- . v' ,."

,

t to:, Publlco, E havendo Iher, reSidentes nesta clda- se� documento, Idoneo, It- tal com o prazo <Ie trmta
f 't b

.

d·,· Iausen e
bido désjgDaq� o. dia 6 �� o se��inte: 1. P. ,Que é q.uldo· e cert?, a quem"ui!' (30� dias, p�lo qU,a,1 chamo el � a co rança JU ICla·

O
'.

annuncio é a alma
de levereiro proximo' vin filha legitima de jose Me- Simples e bisonho requert- e CIto a dita Otllia Jioch, mente. .

,
O Cidadão Honorato

douro do COfl!ente ano, nighini e de dona Amelia mento havia apresentado ou se'us successores, para Tesouraria da Prefeitu- do negocIo.

!�:���i� JU�zo d����ed� as 9 ho rflf.'l , p8,_ta. ter lu- Menighini, ,primeira es�os,,: como Credor(\ �em com dentro. do prazo, tomnref!1 ra Municipal de Jaraguá, '

.

Juiz de DIreito da Co gar a inqufri9ão diS tes de seu extmto progemtor, provar es�a qual,ldade. 12. conhecllß:ento do rt'qu�rt" 8 de Jallei�o de 1941, ,Adoptadoofficialmente

marca de Jaraguá, Esta temunhas resldéntes nes 2.�, q�edseu P2a5edfa�eclheu P
.. 9ue na? �t�bslste a pres- ment% �!gOd_dO Mreq�erhl�� F. Vosgerau' Tes'oureiro -no Exercito

d d S t C t' ta Comarca e estando o ne a CI a e a e JU o cnçao aqulsllva na espe- por ernar ma emg IßI ' '

BLIX ""14
B�asi�. Daanf�rmati da;l��: denunciadol A u g u s t o de 1914 (ver justificação e cie, porque quand? se pro- e alegarem o que tiverem .,

•

Borgmann tambem co' documentos) 3. P. Que cessou o Inventano a re- a bem de' sua def. za, sob Edital Com o seu uso, uota-se êrd
etc,

nhecldQ çomq Gustavo quando seu. pae faleceu, a querente era menor. 13. P. pena de revelia. E, par.a poucos dias:
Faz siiber aos qae o

B0.l'glllann ew. lugar b requerente Ja se achava em Que somente a menos de que chegue ao conheCI' Imposto sobre Tabacos e 1. - o �angue limpo, de im·

presente ed(ital eomo pra- cert!:! e' ntio' ssbido, por ,a cidade de SãlO Francis.co., cinco ano� é que 5'0,ube da mento de tOd,o.s, se passou, Dirivados e Bebidas purezas e bem estar geral.
zo de 15 quinze) dillEI d dfIt d t I

2, - Desapparecimento de es..

virem ou dele conheci isso mandei passar o pre como agrega a a ami la morte de seu PªI' 'e' que o pre�en e e I a que sera Afcoolicas. pinhas, Eczemas" Erupções, FI1.

mento tiverem, que ..pelo sente edital, pelo qu41 Za.ttar, com quem resid!u por. i�so veio do- Rio para afixado ás portas' do fo runcuros, Coceiras, Feridas bra"

chàmo e cito ao dito Gus ate a epoca em que seguIU hablhtar-se ou receber o rum e ,publIcado pela .Im De ordem do sr. Co� �as, Bôba. etc

doutor Promotor Publico '

, para o Rio de j�neiro (1919). quinhão partilhado quando prensa local e Diario Ofi I t t
'

bl' 3, "'- Desapparecimento com..

me loi dirigida a 8tlguin tavo Borgman�,,�ara com, 4. P Que a requerente per- se procedeu o Inventario. cíaI do Estado. Dado e
e or,.

,

,orno ;pu tCO que pleto de RHEUMATISMO do..

'-te Denuncia: Exmo. Snr. Pßre�er no dia 6 de fe- maneceu em a cidade de 14. P. Que recebeu a parte passado nesta cidqde de n�, decorrer �o presente res4 nos Dosess�sppeadreÔcrl·emsednetoCabedçaal·
Juiz de Paz no exercício verelro proxim-a �f dL\n d J�fl vu· -sä-o"'-Fral1c1sco, neste Esta ... recolhida, á ,Caixa .Ec;onQ- Jaraguá, aos quah:,rze dias mes e aneuo, arreca- manifestações syphililicas e de
;Ae Jwz de D;reito da ro, a8 9 horas, afIm de do até o ano de 1919, trans- mica, mas ,que todavia, não aó mez dä- janeiro do ano dam-se- nesta Coletoria, todos os incommodos de fuàdo

�om�rca, O Promotor se ver prooessar e assis feriu-se nos primeiros !De- se conformou com a vali- de mil novecento,s. e qua os impostos acima, rela. syphilitico.

,.�bhco da Comaroa, in, >tir.,.8 .16rm89,ão da culpa, zes desse ano para a clda- dade do dito pagamento renta e um. Eu,' Ney Fran f.· ,1 4- d ti!l-;e2li��ar;��� g�S!Et�i;
�

.. a8sinadú, no _U80 ,de Bob p,ena de reveMa. E, de de Rio de 1aneiro, onde .nem com' ós demais pro' co,.. escrivão o. subscrevi.
IVOS ao ·0 semes..re o

914» não àtaca o estomago e

:1)..a das atribuiçoes que para que chegue ao co- ficou até o ano de 1936, nunciam'entos do curso de ass.) Honorato Tomelin _
exercido, em curso. não contem iodureto.

WIlo conferidas, por nhecimento do, �éo, se, epoca em que regressando Ude, feitos em docume�tos Juiz de Paz em exercício. Os contribuintes que E' o unico Depurativo qua

.�
, vem, com o devido passou. O, presente :edital 'ao' Estado, foi para Floria- p.robalites·e. sem o que é Está conforme o original, deixarem de efetuar o ��mes:�;����� :�: 07h°:.ri!ad�

,.r:;lapeito, perante V. Ex, qu� serã alixadQ as por nopolis, de onde veio para principal no:, caso presente: do que dou fé.' pagarrtento no aludido Dy�peps(a Syphilitica.
ióia. fundamentado no In- tas do FOfU.tn· e publica- �sta cidade (ver docs.) pa- a falta. de)' pà'récer do Or- praso" poderãü satisfazei-

.

'.
'

arUo Policial, anexo, ()o pela imprensa local. ra promover a presente a.ção.: gáó da promotoria PUQlica, Jllraguá,' 14 de janeiro Vidros duplos
nunciar AqgustoBOl'g .DallO e p88säd-o, ace,B.ta 5. P. Que a requerente sO-1 o que torna nulo e insub- de 1941. os no mês ;,;de ,fevereiro Já se encontram á venda COlt-

",
,.8 n. ��mb

, c,o,n ec o ,c ade ds g, Ihent,e em ,1936, tend,o ,co- sistente a, valid,�de J'uridica, O
•

N f com' a multa de 200lo tendo o dobro do liquido e cus"

'; p;o� ß'Jl�Já�o, E!0�gmanI;l., O.I;lZe. .,.diJi� dp;.:�z; �,e Ja " ..nA��ctm�nto do.fa�eêlment91 do, .ato ,praticãdo,. 15� P.. escl'l�-ão:
,

ey (��c,�.,,' '�J�F�i1ddS os "'s,upraGitado� .�id�ds�:��:no�? 010 q!l� doi.

"� . ·.·rÀ,�.. �.•
;., .;.)" : .. � ,.) ... : ;�

,.' �", � (. .... ',_
..7",t� .. ':;'_�"'>' .' I��' ��,- \; \.,:\,.

J ." :: '�.:t-. � .." j'-' .�I

_.......,._......-=;;.;, ,r� ;�;\<.' .... _""...__.....,.�� ,�� ,. '., <
" c,,'

Além da conta cDeposito Popular_ (De
POl!ltos iniciais a partir de 20$000, s�bsequen
'tes 8 partir de 5$000, para.. qual sAo Jlbo

,

.O'aOO,8 juros de 4,1/� % a/a" ,o Banco Agri·
cola e COipelelal de Blum.enau mantêm aJnda
as seguintes contas: '

6 '
I

C. C. C Á DIsposrçÃo., . . . . 2,0,010
c. c. C COM AVISÖ PREVIO, conforme con-

dições na c'adernet�. ,

'. . . 3,0 010
DEPOSITOS POPULARES LIMITADOSI . 4,0 o/f)
DEPOSITOS IA: PRAZO fiXO de 6 meses . 4,5 oro
DEPOSI ros A PRAZO fiXO (Ie 12 mes«:!! . 5....

0 0/0
Os juros são pag�s ou �pita.lizado. Stm�!ltralmente.

, ... • ,l

Dafegacia �e. PQlicia .

de Jaragná'
Registo de' ar-lDas

r

No corrente mes procede, se na delegacia de
policia local a revalidação do registo de armas e

bem assim as de licença pára porte de arma de t

defeza pessoal. esporte e caça.

('
.

Llcen(as de lunclona...enf.-
. � I,

Tambem neste mes é paga' a renovàção 'das·
licenças para fuuciônanientü oe' casas,";ne diver
sões, etc.

Jaraguá; 7 de Janeiro de 1941.
Paulino Natal Bonin;
Ú>elegado de poncia:

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Correio ,do Povo. r.t x� 18 t:-: �. � 1941
I

l'reIeltan IM_ci'" de lua" ,', Ultal de 'Matrill .

C'
.

"I ric'O"r 'c� do &tUpo EI- "elidaal
Decreto D. 21 ". colar "AbdoD S

.

h . GolpalDispõe sobee a abertura e fecha. Batiata" anc es '

Quelllladaraalmento do comercio e dá outras provi- .

I
'

uencíse. A matricula. neste estabeleci' Installou seu pavilhão
. Balsam'olliento de enSJRO, estará aberta á Aveni..1a Getulio Var' ,

. de 25 a 30 do eorrente mês das ' '-+ .

G bO Tenente· Leonidas Cabral He,rbster, Pre· SI/2ás 111/2 horas." gas, o a/ramado .Circo ar azzalelto Municipal de Jaraguá. no uso das atribuições De 25 a 28 serão matriculados Sanoheas, procedente do
que a lei lhe confére; e

.

'

os al�nos do ano passado, que norte dOI paíz, tendo ul- E' o Assistente Caseiro
C nsiderando o entendimento havido entre deverao_ a�tresentar. o eartão de timamente percorrido as Infalivel !o

. promoçao e nos dIas 29 e 30 os • . , ,

esta Prefeitura e' a Assoclaçlo ComerCial �este novos candidatos.' pnnerpsea cidades do Pa.
-

As mães previdentes
)luniclpio, sobre o horario de abertura e techamen- Destes ultimos, os que se des- ranä. não deixam de' ter em
to do comercio;

'.

ün�em aos primeiro� _anos .de-
.

-O ·CirQo Sanchep traz, seu lar- o remédio in
Oonsíderando que -esta providencia não traz verao apresentar certidão de Ida- um completo elenco de dispEnsavel para o mo

• _ de, provando ter 8 anos. Por' .

JlenhUl;n prejuíso á pc;pulaçlo,. . ultimo, se houver vagas, serão ambos OB sexos, - tra - m-nto imprevisto!
Art. 1 - A partir de 1. de Fevereiro do cor- aceitos alunós de 7 anos. peaístas, equíllbrlstaa, iI Ter o Balsamo GAR-

rente ano, os comerciantes atacadistas, varejistas, Todos os matriculados devem lusionismo, elowns.palha. BAZZA em sua casa
escritórios comerciais e industriais de todo o Mu· se apresel!tar acompanhados de

ços caipiras etc _ 'apre- é ter o socorro íme, ,i
.

, seus paIs ou tutores, os' •

,

.

.

ntcípío, far.o abrír OS seus estabelecimentos as 7 quais deverão inscrever-se como sentando formid 8 ve i s díato para qualquer fe
.boras, fechando ás doze horas para reteíçäo, com contribuintes 'da Caixa Escolar programmas de varieda.' rimento ou queima
,reabertura ás treze a mela e encerramento ás de- e! n� caso de !l_o ser isso pos- dee. dura. E' o Socorro
zeolto hcrae resalvado 08 dIreitos dos emprega slvel por notória escassez de re- 'A estréa do Circo I Providencial!,

.
. cursos, fazerem a devida decla- c

,

40S no tocante ii Iegíalação fed�ral sêbre horas ração. Sanchez. está marcada BALSAMO GARBAZ-
de trabalho.; As sras. professoras deverão para hoje, finalizando o ZA! E'um produto do

Art. 2 - É obrlgatorio no munlcipio a suspen- comp�recer aês!«: estabelecímen- espeetaculo com optíma Labcratorlo SIAN.
""o de todas e qualquer atividade comercial e to, afim de aux!harem nos arre- pantomima Distribuidores:..Q lamentos nos dIas 30 e 31. ' .

ARAUJO E.industrial, aOI dcmíndos, dias feriados ou dias san-!"?"?"?" Amanhl, domingo, ha- ' FR ITAS Bt CIA.
tos de Guarda, segundo a ttadlçlo local.

, 'araguá, IS de Janeiro de 194.1. verá, com novos e sen- ""l1li'•__.R.iO•.••••_.Art. 3 - Mediante autorlzaçlo' do Ministério· saclonaed n"..1Dif,rOS, mais __--------
do Trabalho, Industria, e' Come'rQio, é permitido o Leonor dÖir�f:r��' Neves um� funpçlo,· que será Para teu interesse é bom que
trabalho 80S domingo8, diatl feriados e dias' S8n· 8 segunda e ultima nesta vejas: o melhor de todos é o

. toll de guarda, nos estabeleciment08 Qonslderados cidade. sabonete PEJAS.
.de .convenlencla pública, assim eIitendido8 os que Negócios na Copio _

dediauem ás ätividades seguintel: tal Federal CK"'CBBINA
-

.. a) - Industria: . l:'1U.I
.

J. - Lattcinio8; Informações sobre R mar-

. II. - frio Industrial (excluidos os e�cr1tórios) cha, de pro:essos tim an· ° lOIleO POR .(leELLEICII
III. Prodttçäo e dlstribuiçlo"de energia eletrf. d�m�nto, n.as Repartições

.ca (exeluid08 os escritórios; Pubhcas. . I saude das creanças
b) - .Comercio: Escritório de In!or�açõ�s A CALCEHINA contem to.I. - Varejistas de carne,s frescas; por Corresponden::la Cal dos os saes neceasarioll e indfs- ,

II. - Comercio de pio e biscoitos; JC;a Postal. .15 (Lapa) pen'!_aves ao organismo l'm for- '-.i:C"Q�N="=O::=S�P::;;O�L"7.ICJ;;-'AE$III. - Frutas e verduras (varejistas) Rio de Janeiro. m�çao das creanças.
. . E AMOR

IV. _ Aves e Ovos _ (vareJ'istfiS)
'

-..,-_'
' i\hmenta o cerebro, fortifica QS CONTOS D

,

muscolos, calcifica os ossos e os AVEN TURASV. - Entrepostos de combustíveis, lubrIfican P •

7'6 dentes e sanela os intestinos. ClNEMAtes e acce880rl08 de automoveis (postos de gazo- ortarla n. As creanç.as, que tomam CAL-
'

11na).
. .'

CEHINA são, fortes, alegres e fiELt E2A \VI. - Alugadores de bicicletas e similares; O Tenente Leonidas resistentes. R/J,()IO"
VII. - Hoteis e simi1al'es (restaurantes, pen- CßbMral �er�ster'JPre.feito fiI��e eC:C���sHt���:if�sVossos. FIGUR/NOS \,ões, bares, cafés, confeitariU, leiterias, sorve.te- do uDlciplO de arsguà, Nas Pharmacias. TRICOT

1rias e bonboI!ieres).
'.

no u�o dasatribufçõea que GYMNAS TICA
2VIII. - Hospitl'les, clinicas e casa8 de saúde fi .lei lhe confére;

,

1IMt�/u,"" �
.1IX. - CassiS de diversões;. Cuidar do asseta para fi ,-'

'X. _ Serviços propriamen�e de traDsportes '

,Aprova 8 escala, aue- car bonita, recomenda a

(exclUidos 08 escritórios a oficinas, sal�o as de X8 8 e8ta Portaria, <1a8 vovo. E quem fizer assim,
emergencia). férl8s dos funcionários; ha de gostar do sabonete

Art. 4 - As farmacias obedeceräo o mesmo
desta Prefeitura. MU�iC�-1 GUSAL. ,0 producto N. 1

hOlaria de abertura e encerramento do comercio� paI e !ntendeO�Hl DIstrI da fabricí! PEJAS.
exceto' a que. ,fizer o servi ....o de plantA0 no Do- tal de Hansa, pa ..a O exe.r·l

_Y clcin de 1941. !
mingo, que continuarà nesta situaçlo ,durante a

Comunique. se I,
.

.semaua seguinte. ,

.

P f' M IArt. 5 - As barbearias terllo os Beus horá. ré eltura
.' UflÍC'ipal

rios das· 7 ás IS'· horas, exceto ás quartf.18 fe,iras e
de Jaraguá, 9 de Janeiro:
de IQ41, I

8abados, que poderiO permanece!' :abertas até ás
8S8.) Leonidss C. Hell'21 horss.

. bRter '

§ 1. - Quando os feriados cairem no penul.
Umo �a da semao&�8bado)8ebarbe8rlas equa�. �__�__���_� �---�,�-��-�����-
fluer estabelecimentos de uatamento do cabelo e

das unhas, poderio permanecerem abertos até ao 1iI1II1iI1II1il1iI1!l1iJ1fl 1II(§l�tsBlIJfI)fI1li1!1meio dias. (II IAI � IXJ§ 2. - Sio estes OB dias feriados existentes, IXI !IIII IIIIiiiIXl --
ßa
... MB! lÃ]

a que se refere o art. 2. - 1. de janeiro, 21 de &XI 00

:���r�', �� �:i�e�e�b;:t�:b��tr�815q:e25v::h:� iii .

� O D�· UD C tos' E I e c t r ,I c o S
IJ

. Jer t1�cretados pel08 poderes competentes, iii

,

'.
"

_

iiiArt. 6 ...,.. Nos dias uteis compreendIdos entre III '1111. e 24 de dezembro, as casas de comercio que Da IXI
possuem á venda, arUgos proprios do nata:, po, II: IIIderlo permanecerem abertas até ás 21 horas. Da D!!l

§ 1. - No ultimo domingo pl'oximo ás festas·1iI üUNIVER'SAL \. iii
do Natal, os estabelecimento!! acima,' poderio pel'- fi) ,,' ), II)
macarem abertos até as 12 horas.

'

III IIIArt. 7 - A infraQlo de qualquer dispositivo IXI "II· I" i f: da IX!
do presente decreto, será punido de acordo com IIIIXI para I umlnar leu ar, Slt o, azen ,etc. IXI�
{) que dispõe o art. 5 do d.ecreto·lei n, 21 de 23 IXJQa Punccioßar seu radio, DaIXl
de junho de 19153, isto é, com a multa de 100$000 ,.,., b ti' d ti' d'" te o dobro na rejncfdenc�a. ...rregar' a er as e au omove, ra 10, e c.

Art. 8 - Este decreto entrará em vigor no

dia i. de Fevereiro de 1941" revogadas as dispo·
_sfções em . cQntrário.

Prefeiturá Municipal de J8raguá, 9 de Ja
nefro de 1941.

.

,.
.

-

• •

Finanças
. .

murucipaes
Damos ,a seguir o te- deram, Inclusive ds ere

legramma enviado ao sr. dttos supplementares, a
Nereu Ramos, Interven- 676:435$880. O municipio'
tor fpderal . no Estado, não tem divida ' puslva •

pelo sr. tenente LeoIilda8, Saldo dlsponivel actual.
Herbster, prefeito muní- mente 69:783$100. O VB.

cípal, em data de 10 do lar patrimonJal foi BUg
cerreute:' mentado em 200 contos

i cDr. Nereu Ramcs, in de rets. Apraz-me coo

I tenentor Iedere l, Fpolía, grbtular-me V. ExcÍa. por

,.
Tenho a

8,6tiufaçãO
de estes magnificos resulta.

communíear a V. Excia. dos, reflexos, Bem duvi.
que arrecadeçäu muni da, aeértadísstme oríen
elpal di) anno ,findo at taçäo V. Excía. trsus-
tingio 521:0448600 e por mittida 60S municipios a

arrecadar 5:474870Q, eon travez Departsmentó das
tra urna receita orçada MUnicipalidlides.!
de 468:000$000, As des- ------..;....;..-
pezfts realizadas ascen-

Mil casamentos

Ouça. caro arr.igo, no seu

banho habitual. não deixe
de experimentar o sabone
te de luxo OUSAL

Rio, 13. - As estatísticas.
das atividades forenses durante �---------,

o ano de 1940 revelam que no

espaçó de .tempo que medeia
entre o's meses de abril e de
zembro, 'foram distribuidas

O" h8.594 habilitaçõ,es de �asamentos fi�1 liff.fil1R\ IPli))tf'lIrtf.'!&'(t'\\o que dà uma média de mil' Wl 1l�1f�\'WI II ��I!!J q])V
casamentos por mê.s, enquanto -::���������

.

que nO'mesmo espaço de tempo
atingifam a 260 o número de

!e:���tes e anulações de casa- .) Ârrrl-SÃRM TEll« ('

(f'o 7)'
,/ >':-.. .ê\ fi\1íri).ê\ <.:�

�lQju uul9 ,;

Dr. Alcibiades Martins PODta
ADVOGADO

, Encarrega' se de todo e qualquer serviço relativo
.

à sua· profissão.,
.

�

Atende 2S pessôas do interior, qUl' desejarem natura Iisar
se, receber e ob er subvenções; compra II venda de titulos da
dívi�a pública. Registro de titulos e diplomas, cobrànças, serviços
gerais, perante o Supremo Tribunal Federal e tudo que se rela
cione �om estabelecimentos d", Ensino secundário ou superior.
Correspondentes tm todos os Estados' do Brasil

Escritório: Av. Graça Aranh", 26- 11.0 andar Salas 1107 e 1109-,
Tel. 42·7S42, Edifício D. Pedro II. Rio de Janeiro. C. Postal N. 3897

Dr. PauloMedeiros
ADVOGADO

Raa do Príncipe, 458. JOiDVíll�

HAEMITOGEN DO··DI"" HO_MMll

ass. Leonida8 C. Herbster
RenatQ Sans

(Reproduzído por ter sido publicado com incorreções)

.TRES
MODELOS

'com

I capacidade de
__K««UC__«' .1100 .. 450 watts

Bananal 111111 6,' 11, 110, 110
fil[tl

.

"III volts [iiAmanbã II Domingo, 19 de Janeiro III i§)
Grande,Festival IIJ Peçam demonstrações aos Distribuidores: It'

.no pateo da cIgreja Bom ,Jesus do Bananal» em !I C I Hk' S A [I
. beneficio da mesma. IXI a r os oepc e IXI

Haverá rifas, tjro ao alvo, tombolas - assados, l2I .. .

"

.' I III
churrascada, p3steis, chops e cervejasy etc. II ' Matriz: fLORIANNPOLIS l2J

,

, Boa Musica. - Das 4 horas em diante haverà II: Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, -LAGUNA, �
Da SÃO FRANCISCO - Mostruado em TUBARÃO. Da

. D0lI:'ingueira.· . 121 Endereço telegraphico: .HOEPCKE. II]prolongando-se á noite, no Salão Brueckhelmer. III IIIConvida· a todo� A Cornmissão. iii [II III iii
.BDB")_�"'�IiI�IiI����� �12J�1II�1II1IJ��'

g�tiillWtiiliiJtiiliiJl.jiiJtiiliiJtiiliiJtiiliiJtiiliiJtiiliiJtiiliiJtiiliiJtiiliiJtiillWtiilliiiJtiiliiJtiiliiJtiiliiJ�tiilWiiJ��tiiliiJtiiliiJtiiliiJ�tiiliiJ�iiJtiiI1iiiJ�[jfiJtiiliiJiiJtiiliiJtiilliJtiiliiJ�
� Çervejas: Ouro Pilsen '_',' Catharinense Nova' _, Malzbier. �

; Viabo IJraD':_:'MoseIe" Caxias MAX W I L'H'E.L,M 'Viabo bn.=.:v:� "VIS" I,�,� Vermoutb �:' 'May�le - ,Vílder.....
. _�

.���!]'!I�R!II!J�PJ I!I!I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Petrolins Minancora
o ., Tonico capilar por exceíencla

Destina-se a manter 'u;na higiene perfeita do

couro cabeludo e ernbelesamento dor cabelos.

Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des

trai a caspl_, por mais rebelde que seja. E um

remédio soberano "contra . feda . e qualquér
AFECÇÄO_ -60' _COURO. CABELUDO.
Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias
Producto dos lA80RATORIOS MINANCORA

]oinville.

\ J)

._'.._

Dr.Waldemiro Mazu..e�líeD
Medico

Consultorio e residen:ia: - Rua Marechal Deodoro
•

'.

IHende chamados a qualquer bora do dia ou da noite

Dl\. LUIZ'DE, SOUZA
I

ADVOGADO
EscrHorio Avenida _Gdulio Vá'rgas

Telefone, 34
o

HOTEL BECKER

'JARAO'UA' Rúa Marecbal
.

Deodoro

,.', c PI�dio Emerich Ruysam
..;. ...

-

de M A R TIN S J.A R U O A
Rua Barão' do Rio B�anco' n. 62

Todos ós quartos e -apparramenros, com
�, corrente quente e fria

EI,ú"ador - FrJgorilico ' Cosinl1a de·l.a ordem
$alas de amostras para os srs. vJaiantes

Aufomovd, na Estação
-

, PARANA'

'" . \,
. Çure seus, males e poupe seu bom dinheiro

.

comprando na

:" Phartnaçia Nova
. de ROBERTO M. HORST

8 qúe dispõe de maior sortímento na praça e offerece
,

, seus artigos á preços vanta)'asos.
'e

. .,

r _. ,

Tódos preferem. o a'peritivo

_/ MAR,C� "T R A 6 O"
por' que'é o melhor!

O.psn.riu· � J.âo 1:' Moellel -�- -118 Mar�lbal DeDIfDra-

,
' CAR'LOS

-

M EY
,.�'eiSA DE SECCOS E MOLffADOS'

Fdz8ndaa, �hapéQ8J .Ji,.iud���8!.8'm gerd,lll .LbUiai-'
. .' :. F�rrag8nB, . V�d1'08, etc. .

neros'\ A'limenticios ,,""
'

"'

de .primeira Qualidade,
·IP�· : I1j'amiJJ;.60ns.�llt

'

7i."
,. '. ',', '. �

_
Q;lIBASI�

I
Tàxas para as Contas d�' Deposit,QS

'

Depos!tos com Juros (�e� limite). 2 % a, a. Depositas de A'viso PreviolO'êpõsifOinldat-
Deposítos Populares (límite 10:000$) 4 % a. a. mínimo !·úOo.,) ,

i Depósitos Limitad(,s (limite 50:000$) 3 ajo a a.' '.

! I;>ep'ositos·a Prazo Fixo:
..

Para retiradas mediante prévio J'viso:
Por 6 meses - - - - - • • ... 4 oto a. a. .�,' .

Por 12 meses - . - - • • . -. 5 % a. a. De 30 días - - -' . - - 3 1/2 % a. a.

Deposítos com retirada mensal da renda; pOT meio pe, fiO �M - � -.' - • - - 4 1/2 % a. a,

de cheque (deposito mínüno 1:00,0$): dtras Premio Sêlo proporcional.
, Por 6 meses - . • - . - . 3 1{2 % a a.

Por 12 meses - . . - . . . 4 1/2 % '<. a. Condiçõ'es identícas ás de Deposltos á Prazo fixo
O BANCO DO BRASIL FAZ TODAS AS OPERAÇÕESBANCARIAS - DESCONTOS, EMPRESTI
MOS EM CONTA CORRENTE OARA�TIDA, COBRANÇ�S,TRANSFERENCIAS DE fUNDOS, etc.

"

T,em agencias itas seguintes praças:
.

Distrito Federal Minas Gerais Rio Grande do Norte
Direcção Oeral Araguari

.

Mossoló
Agencia Central Barbacena Natal
Agencia Metropolitana' da Ban- Bello Horizonte

deira
.

, ,Carangola
AgenCia Metropolttana da Gloria Caaaguazes
Agencja Metropolitana de ·Ma·. Guaxupê _.,.: .

dureír« '. _.

Juiz de fóra
Agenda Metropolit"na dö'Meyer Ponte Nova.
Alag(!a8 ," � "Feofilo Otoni
Ma�eió e Penedo :XrHs C::oráçÕes

�matonUí8' '.
. �,Rgdaba ,

�

Manaus '
.

' ,_.ber�andla •

VarglUha

.pena .... plJrGr p. toaAe. co-m' uma ou

dUII._"d().l.�",. Ts-es vidros ha.hlln par.

o tr ..�aHlC"nlo cOfJ)l)f�-IO. t-:,peÍ'Íment ..
1'0..1II. 1"'';0 ás 'Pritn��irA" mani{f':lIla ...

('õr:n. S":' 1hr po.d('r�i (aZf"r' hem .•:lIpt'
dahnrntc incJi(.·ado pa'ra a. �r(".hç.s.

De K0810 muito agradaveJ. Pr"'ç!) do

ridro: 5,$500. Em Iodas a" "harmacius·.
Ofrerla ��)Jeci a J: r ....-or te es re annun ...

elo e �tu.nde •. D ('om seu 'endereço para

C. P. 687. Rjo� para receber, graiia .•

1i..t:uJo livro do historia". para creaDçal.

pagiM

,

EJ ,Üri{pêrigo '.� ,

Senhoras! Jovens!
amorticer a 'Tósse! ,'BeguladorSian

-

-Trate:ã;sem: narcoticos

• fornece� a domicilio ;, '/.

laosse'n Breia.:'
Pedidos' peio - teleph<o'"

ne n. ' 53, ou· na Casa.
·��AlIIIlhUII!IIIiITA�OA�'id/'t.!mo�ilDiNSll'ÍfiilllRIJ.Ii!I!:4·ÇA��OIll1l May. Bt Fische[.:.._

.

,Um, pass,eio a

São Francisco

-

Ein Beral. oe "e:mp.d�o8 COOlltra • eeeee,

em ...es de tratareal o ma1� intfen.ai
bili:J,;u:n o organil!lmo. E' o erCeilo do

a.'co�ico. No emtanto. é pr�iau ra

ser df"sapparecif'"r a tO"IC. que cbe

�. 'lu.ai semp',"-1 ii. peíoree ("00-

IJf';quec�cia •• t:: até tloj.f'. para· o lra-

1 • .cn�Dt8 da 'teeee continuarn a .,r...

.•• Iecee re::tall planta.� muito conh'tt
cid" .. da mediei.,. ca.eira: a �jDdelia.
a lo�,elia. o ,hum de Jamaic., o

�uaco e, 8ohl'rtudo. o 8J:rião. Ei. o
-JU'" ":lptic� a �(fieacia do XD�pe
To.... 4:"uj"a formula é a nt.i. r�li& a ....

.ad_tão .de....s planta•. To•• nw.o fuz ..

J

Bahia , ., (); I

Bahia (São, Salvlldor.)l :, j

Fei'!'a de Santana :;

Ilhéus
Itabuna
Jeqllié
JOá�eiro
Santo Amaro
São Felix',

l ,Pará
. �·(.r Belem

Paraná
Curitiba

v, e J�c'\ié;inho
.

Ponta Grossa

Paraiba, do Norte
,

Cajazeira3
CampÍna Orande
João �essoa

Ceal;_d"
Cr�tó.

I.

Foffalezà
)Sobral

Pernambuco
Garar[hl.lS
R�cife

Espirito Santo
Cachoeha de Ilapçmirim .

Vitória,

Goías
Gohn;,

Maranhão
São Luiz

Mato G1'Or;So
Campo.Grande
Corumbá
Cuiabá

Realízar--se--á
tradicional fésta

a grande. e

popular' de

� ..

-Pa.I a..a ..l.l!gullriU.çiQ_!Je
seu organismo é < preciso
verificar de onde 'provêm
o mal.

Se es 'seus ovaribs
lnâo se encontram sãos,
'o' SfU estado geral tem
que SI' sentir, havendo
írregular idades mens

truaes .: como SI iam:
Menstruação Dolorosa,
Escassa ou Excessivr!

'RelUladorSian
é')o remédio indicado
para as Senhoras e

Jovens que soffrem
. �essas perturbações.

.
Tome o' REGULADOR

SlAN que evita" os soffri·
rnentos da MULHER, e ve

rífique como voltou sua
cõr natural rosada e. como
o' brilho dos' seus olhos é
differente.

r Distribuidores�'
ARAUJO fREITAS &, CIA •

. Rio.'

E"'''"galo ........... ,
I

los...

.1 \,.{ f

Ve�de.se em toda a p�rte.

Lenha � pícada .,

•

Aviso.

I Neste� d,ias �e caIOf,,,,:;,um Com (> presente: aviso
,paise,o a�n �ao . Frapcls�o, ,prolribo a entrada em
um paseelO a Praia, ca VIda mjr-'ha proprl'edad ..c.

é meJhor� Falta um bom '+- e CI-

Hotel? Não hesite quaesquer p�ssoas e ,.

HOTEL.:CENTRAL past�gem de aoimaes'do"
" . msstJ.cos. Não me l'as,

Quartos venWados e are· ponsabUisarél pelo
.

que
jados .. ' _:. Diariamente:

. P9SS8 accontecer em ca.
PEIXES ou CAMÁRÃO so contrari·o.·,

Pateo para Retorcida, 4---t-1941.
Automoveis.

'

Sebastião MUfara.

\ ..

" ,

.

=• f�e��d���a�uá
, .

..
�

.

O' tríduo das novenas realizar..se·á nos di,s,
16, 17 e 18 do corrente, ás 7,30 da noite, tendo si...

j do convidados para noveneirol: ,.; .' ,�,S\

HildebraD� A.. ·Gomes,
,5.0 l,t C i t a'd 'o' r·)

,

provisionado pelo Tribunal de Apelação, , registro n.· 236, e devi. ,.

damente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção d.
S. Catharina, com es�ritorio "em JA<RAOUÁ,

.

onde paga os (lew
,'dos. impostos de SOLICITADOR DE CAUSAS, 'oferece os set

viços, cOl,!lpativéis com sua profissão a quem deles precisar.

Dia 18:
,Sr. W. Kahlhafer, dd. Prefeito de S. Bento' e Snra� ,

Sr. t:arlos "Zip;'f'erer 'Sobr." ·e·, Snra. ir.es. "em S. Bento .. "

,

. tt
.

i,"" I � l; r�i c ., � ....lt....�:';� .�41ft"·

Para o dia,� 19" for.am -convidados p'�r�'''>fesf�irós;
,

, ..... .. -, '. • .... �
•

��, J:

Sr. Arnaldo Dbuat, dd.� prefeito d� Joiriv:nl:e",e Snra. .

Sr. Major, E, P'iês, dd. ·Comte. do 13 B C. e, Snra ... )_1
. � ..

"As CR.EA,N·Ç,AS QUEREM
PRO.TEC'ÇÃO

--:;'-- .-_ -

,

9' propamma"
.

e fêsdS tO .tará de:

Rifas, Toanbola,C"prrasco,
ebi as"

�,.

os,:Tiro, ao alvo,
"\!��iJãp ;"elpreD���,�.C.��é�'��c_e_,

; D1Y"eruíi'1llt,01 �D'aDtis; etc.
,. !,.,.

�

Elias precis:ã'ft'l:<8le
Kolynos. Limpa seus

dentes meIh.or e com
rSeg'u/rança e .destróe
'bs jgér,ptes que a,ta·
cam os dentes e ca,a.

::)_sam a cárie. ',\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

. I.

Ca...ou paqde i...press.o nos clreuJOI cultunes de· patz, a .........? dOs' "Daeaí, de 'lelÍ'U';'ao,: Pntideate Getulio Varp.
A hOlDenagem teve lopr no Palacio do Cdtete, falando ... ' M t_" a .. inteJI'c.....da..e brasileira o ,acadelDieo sr. e�
.' Vieira. O presidente Varps rapO u em 'beUo e expressivo ilDprov·iso.

.

Semana forense.
,

.

-.- Redactor; João Crespo

Assignatu r as:

nnual16$OOO
Paúam�nt8 adiantadoNo decorrer desta se-: Dia 14 - Foram ínquí

JD�n�, tiveram andamen- rida8 ßI!J testemunhas de
to no cartorio do [uízo defesa no processo cri
e crime desta comarca, me em que é autora a
.()� seguintes processos: Justiça Publica e reuWal
Dia 13 - Inquírlção da demar Rebelo.

:testemunha Maria jappe, Dia - 16 Procedeu-se
Jl0 processo de furto, em a inquirição das testemu-
4U�, é autora a Justiça nhas de aceusação do pro
Publictl e ré Adelina Cer- ceS80 crime em que é
J'u�ti. .autora a -Justiça Publica
Procedeu.se tambem o e, reus 'I'eodoro e· Rodol

Joterrogatorio, do eeu Es� lo Ca,inpregher.
'acl� Dia", de O�i,elra. no- Dia 17 - O dr. Premo
ptooe8s0 de :feriruent08, tor Publico otíereeeu ra·

le'ves em que é autora a zões tínaes no processo
JU8tiça Publica. crime em que é, autora
Idem. idem. Primo Chio. a Justiça Publíea e ré

díní, Adelina CerruUt.

Director"prop�ietario: HONORATO' TOMELIN -'- Caixa 12 -.- leI. cCorpovo"
���������������

AllDo XXII tHI Jarag"'·'" Sabbado, 18 eJe Janeiro de 1941 s. catbarina tHI N. 1.062

Ensino,
·priDl�rio

Social.Mario Tavarss da Cunha Mollo
Theoria do saccessoamizade e t admiração de

tdOs dados apresentados rela- Nlto t l Ir. j!, hO OS'.l tivamente ao desenvolvimento
é aci. a muitos ,acto.res contra, coPIo a muitos

Pae de �ami1ia exemplar do ensino primario na recente
a favor. A the?ria é complexa. Quando um detalhe apparece nas

.

e amigo leal segunda-feira f
.

d
..

'

t d Ed _

columnas dos Jornaes, chamando a attençao, nllO se procura sa-

.

'. '. .' con erencia o mims ro � '!. ber porque se consagra um detal;he em vez de ser (l,preciado Q
O anníversariante tera Op-

\
cação, mostr�m que mUito. Ja conjuncto. Mas em voga é assi'lft. Cem. as obra§ e com os auto

portunidade pe,. mais uma, lográmos r�ahz!lr no sentl�o res. Um livro, um quadro, urna peça de theatro (iça vale11flo
'b

.

va
. anto é'

da alphabetização.mas que ain-
menos pela 'idéa creadora e principios sociaes ou politicos �ve�! O ser r <? .

qules ue
da assim e�tamos apenas na l,resume, que' pela attençao que desperta, merçé da theoria d9

I est.m�do PÖt aquel q metade. da )or!1ada; Çalcula-se successo. Assim, a apresentação é tudo. O chronista é o lo,n!)ooQ'l'lhe saó cates e, tambem, em mais de seis milhões o nu- de nomes... Nao admira porque a theoria, eile tambem foi ...
por aqueUes que se s,en-

mero de �reanças em ��ade Lomçamdo o nome a edição eSQota-se., .. e o caminho ficd
tem honrados com a sua escolar eXlsten!es no patz;

..
e aberto para novas edições.

,

. ):!ara numero tao avultado ven- Aquell.Çl ameâocta do andor que combatia os propries li-amrza,de., .. flca-s�, em face d?s catculos vros para depois, em outras columnas de jornal, fazer a defeea,
.

Membrö d.e. �ma farnilia e!1unclados_

na �efenda confere.� é tydica. Siroa-se da' iheoria que, como já disse, é complexa .

que conseguiu impor-se em CI�, que tao s?men�e tres .ml � Theoria do successo! Não é difficil. E, aoora, reS'lla-
todo O Estado em razão Il))dO�S e 500 mll esltao mdatnctu- lqmdo pelas columnas dos periodicos, a ehéoria conquistou e va-

, . a as nas esco as e 0- l d .•

h I t l
.

t
.. ;l"" _;lÁ

das qualidades positivas de d E t d d O· t
.

t
e-se os mtcrop ones

..
so a en a os successos, não ...".'xa·'......

. . .

os Os s CI os e o IS rIC o
margem para o esquectmento. •

caracter e rntelhgencla. o Fede!al,·o que .demonstra qu.e _ Se René de Chateaubriand vivl3Sse hoje nelo esperaria pa
S!:. Mario Tavares, manten- subSistem sem lOstrucção rudl-

ra chegar ao qu..e chegou, vêr o seu nome .n'um bife ãe restau-

d tI t d' '" d' 'f'
mentar cerca de 400/0 dos bra.. ra,nt barato P

O a1'> ta
_
lÇ�O, Igm Ica.a sileiros em edade deadquiril-éj.· GIL VAZ,nossa SOCIedade colll a Tl- Outro aspecto tambem digno

queza polirtlorfka de sua' de ser resaltad() é o referente

It' á falta de unidade' de acçãocu ura.
. :I)OS planos da inst�ucção pri- Anniversarios ducc;ão de Origem Anima;l,"CorreiO 40 J??vo» que maria, )iie�mari,ecenà6' estéj so.)) . agora removido de Cruzei-

Decorrerá, segUnda-feira é um ve}bc) admirador do, u,ma Q(ganização vel'd�deiamen Ola 15 f�z amitOS o snr. ro para esta cidade.
.

proxima, O anniversario na- anniversarUmte, sente-se fe- tê tumultuaria em varios Es- cap. At;Itomo Jorg� fadeI, - Seguiu esta isemanao
talicio do iilustre tabellião Ii� em �egi8trar. � seu an.- ta�o:r'nJ>re, portanto, que a in- abastado commerClante em 1 para a capital federal, ten
de notas da Comarca, snr. niVerS�Tlo auspICIando I?Ul . tervenção da UniãÇl, como se Porto Bello, e sogro do do viajado até Curityba de
Mario Tavares, uma das tas felIcidades e prospenda- annuncía, se faça sentir visan- :qosso. director Honor�to automovel, e daquella ca
figuras de maior pro]'ecção deS constantes. de . estabelecer uma ortenta- Tomehn, e Alberto Du�ra, pital, via aere�, o snr. dr.

ção Ulliforme, que certamente t t I t I hda distineta sociedade local. reverterá no melhor encaminha- agen e
.
pos a e egrap ICO Renato Camara. distinQto

O inclito anniversariante O mento do problema da alpha- desta CIdade. medico chefe do Hospital
reside, ha alguns annos,

DR. A6J;LARD F. betização, i,nnegavimente um - Hontem comph:tou São José, desta cidade.
nesta c/idade, aonde se tem MONTENEGRO dos mais importantes para a mais, um natalicio a .s,nt�.

-

- Está em Jaraguá. em
,'" formação da nacionalidade. Ar- EI R B t Idestacado como um dos ADVOG.ADO ticúlada. que s.eja uma acção

eonora au, aga Q I, es· visita a seus parentes, o
mais zelosos serventuarios objectiva e energica. par parte po�a d? sr. Orestes Ba�a· revmo. Irmão Atico, nosso
da JUst,I·ça. V do governo daUnião, de accor- toh. reSIdente em RetorcIda. con'terraneo 'e filho, r'do in:'�esidmcia; "_v. Getulio argas . .

,Espirito culto, graças a
-........__�_....._"-==

do com as admlO!strações

eS-I
- Dia 21 transcorre a dustrial sr. Angelo Rubini.o

- taduaes, longe nao estará a data natalicia da enhorita E
...

uma solida lformaçâo intel- época em que cosigamos redu- . .

s - �teve em jaragua,
lectual, consciencia recta.. zir, o numero de analphabetos Erna Brueck�elmerj c;io nos· quarta feira, tendo nos da-
graças a directrizes segu- Bicyeleta a parcellas minimas, o que: so eseb socml. do O prazer de sua visita�
ras .de uma ethica irrepre- certame.nte repres.ema�á uma

I . . O sr. dr. Chichorro Netto
VENDE SE uma Para das maIs bellas vlctonas qu� V�a')ant�8 . .

�

hensivel, O anniversariante'" 'poderá alcapçar a nação.
'J

l'llustre advogado e Jorna·
conseguiu. conquistar, no senhoras, pouco usada, Do «Correio da Manhã»

I Da capital do Estado re· lista residente em Mafra.
nosso meio, a confiança, a com lampada de·, ao preço,

.gressou esta semana a pro.. .de �!�!Ot��iar com o sor. :
'A (feSSOTa sma. Ruth Pereira, Issignanies de Retorcida

Walter Oósch.
� OS nossos "f'sposa do sr. Athanagildo Communicamos ags nos-

Pereira. ses assignaldes de Retor-
- Está em jaráguá, ten· cida, que deverá inidar hoje

Suspendeu' a rem�ssa :I(
.

� aSSl·gnantes
do nôs dado o prazer de a cobrançadas assignatura�

II
sua visitr-t, o dr. José de do annO corrente, naqueUadesta folha. tendo devo.l\ri III Sangue· Sanuue - Sangue I Oliveira M,�lta, chefe do 'Io�alidade; o representantedo á redacção o cCorroo»,

I� I i Servit;o de Divisão e Oeri autorisado desta folha, sr. 'ffu��:io�a�I���r�O!re���:�� IIII SANßUENOL I'II
\

Le�amos ao conhf.ci·· rvado�
e Inspecção da Pra· João Correa Filho. '

estadoal e estabeleCido com
. men,to dos nossos pre- Soe. Atiradores'Jara....áDElf�iat�ria â rtua rdredsidente II (Formula aUf'mã) III

.

za�os assignantes, qu� I .-
pitaClo. nes a CI a· e.

. já estamos procedendo ASSEMBLEA GERALII Unico Fortificante nomun-III á b '. d
.

I
.

� do com 8 elementos toni- CO. rança ,as asslg- . S�o convidados. ös srs. socios para a Assem-.

III cos; Phosphoro, Calcio, III naturas do' anno em I bt.éa Gera} que terá logar no dia 26 do corrent�Novos aSliplantel' 11111 ���n:t��u�!�a:�tfiln eàc�
II

curso; ás 15 horas, afim de assistirem � leitura' do _Ba-
do "Correio" IJ 2�. diaSí.e���at;!�nto geral I Outrosim prevenimos, lanço do anno de 1940. e elegerem a directoda

. II das forças e volta imme- il� que dado ás despez�s para o exercicio de 1941.
-

Estiveram em tlossa re diata do appetite. !It sempre crescentes na Jaraguá, lOde JaneiH' de 1941... ,dacção, solicitando a re·111 2. -. O esapparet1mllnto II acquisirEio de todo o A DIRECfO::l. IA.,messa desta' folha os se· II por completo d.as dores de r �
. . III cabeça' msomnla e nervO-li materl'al lleCASSarl'O po.gumtes senhore'J : Robert� ,sismo.

'

'.

.

., .... ..

Horst, Orestes Gadottl,
III

3. - Combate radical da

II
ra confeccão do jornal,

José Voitolini, L Richter, depre�são. nervosa e do I somos torçado,s a ele
Mario Nicolini, Guilherme �I

emmagretlmento de amcos

II var de 15$, para 16$
W 'k h E '1' G

os seJ!;os.
ac er agen, mi 10 a· 4. - Augmento de peso' a assignatura annual.

dotti, Haroldo Ristow, Cle· III variando de 1 a 3 kilos. IIment� Barato•.. Berna(do � Ó S\NGUENOL é um�
SehmlU, Hermmlo Moser, II grande desCQberta sCienti·111Irmão DanieLCelestino, Es ca, - opinião dO Dr. Ma-
ta�islau Karasi�ck. Vergilio II noel 'Soares de Castro. ·111Satler, e Clemente Pradi.

Rei sfroCivil
Alfredo Schmuecker e

Artur Muel�er. Escrivão C
.

'Of' '1 do Real C"1
Iara Luciano :

.e. tCIa. � eg!stro lVI Ele,' solteiro,
.

lavrador.dc 1. distrito da, Comarca: .natural de Joinville, nasci.de Jarag.uá. Esta�o de San- do 'no dia 23 de maio de
ta Catanna, BrasIl. 1915. domiciliadO e res iden Ifal; sab(!r que. co":,p.are- te' neste distrito á estrada
ceram em cartono �x!b�ndo Jaraguá, e sendo filho Ie-I
os dec�m?ntos e)Clgld�.s gitimo de OUo Schmuecker.
pela bl afIm de' se habil)· Ela solteira domestica
.!lrem para casar-se: natuf�1 de Jar�gua, nascid�

Edit.al n. 1.166 no dia 24 de maio de 1922,
Kurt Hass e Meta Ben- . domiciliadlt e residente nes

kendorff. te distrito' n9 lugar Tres
Ele, solteiro, lavrador,' Rios do Norte. e sendo fi·

natural de J,araguá. nasc\dQ lha legit-ima de H.orminio
1\Q dia 9 de: agosto de 1919, Luciano e de Hele.na Schuet·
domiciliado e residente nes.- ze Luciano.
*e distrito no lugar Ribei' Jaraguá, 11-1-1941
ri� :'ufOla, e

.

sendo filho Edital n. 1.169
legltlmo de Guilherme Has:s OElrmallO Carlos Max
e de Tecla �as.old Hass: Jahn e Anita �milia Vogel:

, ,Ela, Bolteua,. domestJ�a, Ele. solteiro, lavrador,natural de�te dIgO �e Jom· nascido neste distrito, no
"l1le, naSCIda no ?-Ia 15 d? diA 11 de Janeiro, de 1918,
d��embro de .192U, doml· domiciliado e �I;sidente nesçl!lad_a e resl�ente .neste te distrito. á estrada Itapo.dIstrIto no lug�r RIO �� ctisinho, e sendo filho' Ie·
Serro, e sendo filha legJtt- gitimo de Henrique Jahn e

m� de Ofto Benkendorff e de Ana Ohf Jahn.ElIsa Benkendorff. Ela, !olteira. domestica.Jaraguá, 10-:-1--1941. nascida neste distrito. no

Edital n. 1.167 dia 28 de junho de 1918,
Bernardo Ricardo Kobsch domiciliada e residen'e nes·

e Guilhermina ferreira: te, distrito ,á estra1a Itapo·
Ele, solteiro, lavrador, cusinho, e sendo filha Ie

natural de Jaraguà, nasci gitima de Guilherme Vogel
do no dia 13 de agosto e de Ana Berner. Vogel.
de 1915, domiciliado e re· Jaraguá,14-1-1941.
sidente neste distrito no

lugar Ribeirão das Pedras
Brancas, e sendo filho Ie·
gitimo de Germano Kobsch
e de Martha Priester
Kobsch.
fIa, solteira. domestica,

natural de Santo'Amaro do
Cubatão. nascida no dia 6
de março de 1913, domici·
liada e residente neste dis·
'rito DO Il,Igar Ribeir40 das
Pedras Brancas, e sendo
-filha legitima de João José ----------
ferreira de Macedo e Maria Registre seu Diplo-
Antonia Ferreira. ma
Jaraguá, 10-1-1941.

Edital n. 1.168

especialRegistro

-E para quê chegue ao
conhecimento de todos pas
sei o presente �dital que
será publicado pela impren·
sa e em cartorio onde se
rá afixado durante 15 dias.

Si alguem souber· de im·
pedimentos acuse os para
fins· legaes.

Artur Mu�ller
Escrivlio Distrital e Ofi
cial ,do Registro Civil.

...-1 -

5aude 1 Força 1
Vilorl

Dynamogonol·
E' o fortificante dos

que se encontram FRA
COS, DEPAUPERA·
DOS, NEURASTENI
COS e principalmente

,

pàra . 'os convalescen·
tes em geral.
Dynamogenol
E' o grande renova
dor dos gloQulos ver
melhos. Tomando tres
vidros dêsse maravi·
Ihoso pr'eparàdo 'é re

tornat á Juventud�,' é
.

criar ' Forças,' Nigor
fisicC( e Mental! '

' .

Gose· o prazer de' uma
,nova Juventude!
E' um produto do
Laboratorio SIAN.

Distribuidores:
Araujo Fréitas 8t Cia. - Rio

....._--��
---.----

Escreva para o Escrit6·
r.io de 'lnformações. por
Correspondencia.·

.

Caixa
Postal n. 15 (Lapa) - Rio
de Janeiro..

Impõrtancia publicada e depositada no
Banco Agricola e Commercial

Juros do deposito
Lista n. 146 a cargo do sr. Joaquim Dias
de Oliveira, d .. ag. da E.. de JOinvilJe'

'C�mpanha da gratidão
3:,3.1ú$3eD

88$()OO
Nãó ha bem que sem

pre dure. e' um dia' tem
·fim' o mal. Saude, paz

.

e

alegria - gosa quem usa

sabonefe 9USAL.'

o novo producto da PE-JAS,
liabonete- de luxo GUSAL, re

cem lançado a venda, é dum"
acceitação' collossal.

Retirada para o pagamento 'so
e�culptor Fritz .Alt 2:000$000

S�ldo e�i8tente' 1 :373$.
. JaneirO,.

Fev.ereil'o, Março'End. Tel.: .ORQMAlA.
Codigos:

.BORuES, ;�IBEIR(j,'

61"CAI:�B�::Lf:. 34

.

�, '

'

Rua Manoell. de Andrade,I4 �!TELEFONE n. 155

Mezes de CíllOr suffocant4jl. Achtr-se quasi concluída no &te.ier do esculp
tire uns di�8 dos seus to'r Fritz Alt, em' JOinville,. a herIn8 40 cc!'ond

.

grande& affazeres e dê um ,Efililio Carlos JourdaD, d�8br8vddor d� .Jarág1,lá.
passeio a São fràncisco,

.

Para Requisição do monumento foi ins.t.H�.i(1a
hospedando se no,

,

a Campanha da Gratidão, qu� e�te jo.rn.a:!. JUf.tro·
Bofel 'Ceo4"al cios. :lO lo.uyavel empenho de dotar· a nqs�8. ci

.
a& dade - a CIdade-moça que talvez fOsse • Q, tly,Dbo.

Quartos arejados, �em do grande bandeirante - da herma que,: no '}i).JçJ,l-
installados. '- Diariamente ze, perpetue 8 gratióäo do po·vo ·e; o apreço da

P·
. nova geração j8faguaense. , :;

elxes OU A Coin�i8SAo fez entäo destribuir W�d8 4,�
CamarQO çem listas, que deveriam liief devolvid�18 tlll"pt&.80

. deter�inado, 8u�dcfjpta8 ou.,nio. At•. ªg�r8' t,}··Pat�o para Automov.els. tam ser devolvidas algumas listas e, 'paa:a o(}��,
_ : le� de novo sollcitalQos a08 que· receb,r"un I.,Pharmacia de Planta0 I a filieza de devolverem as mesmss, COIn 8S qu,,,·
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Estará dt pklntão ama., tias por v�lltura subscripta8 até ·8gQU.
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