
Conferencia.
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Economia
BJaitO amplo da reuni o

prepara.é..la
(1

Teve o mais completo soas que, com es prefei
exilo, ao Rio de janeiro, tos de todos os munici
a reunião preparatork da pios, preencheram os ques
Conferencia Nacional de tionarios de outubro de
Economia e Administração, 1938, facilitando extraordi-]
com a presença de todos nariamente o trabalho que
os interventores e gover- está sendo executado pelo
aadores, e sob IS orienta- Conselho Techníco de E·
9ão immediata do sr. Pre- conomia e Finanças.
sidente d a �epublica, fi- Os resultados da Conte
xando da melhor forma rencia acabam de ser ap
o programma e as theses provados por decretoIei,
a suem observadas em que estabelece a obrizato
Marçü do anno proximo. riedade da padronização
No seu discurso de ins dos orçamentos estadoaes

tallação, como já frizamos, e municipaes e determina
teve o sr. Presidente Getu- os principies de contabili
lio Vargas opportunidade dade e finanças a serem
de salientar a collaboração lobservados,apreciavel de 13.181 pes
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r-o futuro Paç;o Municipal
Ao Commercio

A maior realização do Prefeito Herbster é tambem a

maior aspiração de .Jaraguó

O povo de jaraguã, queNo interesse de entre IS e 31 de assístíu hontem ao Ian
esclarecer aos que �ezembro, as ca.. eamento da prtmeira pe

porvç.ntura desco .. sas de commercio dre do seu Paç 6 Muni-

nhecem OU ten.. poderão permane.. eípal, vê com carinhosa
attenção, como se faz a-

bamduvida sobre cee abertas até ás gora admínístração, co·

O texto da Lei, 11 horas:· mo se objectiva um eo-

A- ã rollsrfo de obras cujatran s c r evem os s5lm, D o po ..

opportunídade não se dís-
hoje o art. 4. do dem prevalecer cute, e que não fizeram
decreto..lei n. 11, duvidas sobre o par.te dos programmas

de 13 de J-unho de texto regular Co.. ,
anugos, quando se eon-

•

•

sumia em propaganda po-
1933, que diZ o se- mo estamos no Iítíca e cargos criados

púnte: .. ··Artigo pralo citado, élde t.:ara sfltisfe.ção. do filho·

4 .. Nos dias uteis toda conveniencia tI�mo, 08 dfnheiros pro-•
. _' _ _ vindos de arrecadações. I

, comprehend Idos esta transcrlpçao, Pelo cítehé que hoje:
---------'-\

- afim de que pos.. publicamos �m ,:p.rimeira I
I.

- sam os interessa.. mão, é pOSSIVSl Já pre-

rmaos d I" vér (J que vae ser o til-
•

OS r�a Izar seus turo, Paço Municipal de

M a r Ist � S negoclos e o povo jeraguä. .

.

o.
aproveita suas h.,.. . Edifício moderno, per-

Esteve em nossa redac I ras de fola3 para f�ito na eleganela de suas

çâo c revdo padre Albt:rto. ., , Iínbas, com 31,20 m de
Jacobs, digno vigarlo da as compras deNa .. freDte por 17,65 m de

parochia, que nos cornrnu I tal e Anno Bom. largura, terá amplas de
nicou a chegada R esta pendenctas em ambos os do Prefeito, da

secret'l'l Assim, sem alarde, vae
cidade. nos primefrcs dias andares. No primeiro fi ria, da Contadoria, da o snr. tenente Leonidas
de Janeiro, dos Irmãos Ma- O anuncio e a

.

alma carão, além <,o gabinete ThesolM'sria, da Secçäo
I
Herbster realizar a maior

ristas, confurme carta que do negocio; de Obras Publicas, do obra de sua sdmlnistl'a
rc.:ebeu do r,; vdo Irmão AI'chivo e da 1';eeçäo de

I ção, que é tambem, po
Exuperancio, datada de 8 SUSftPD5a a Estatistic'l., tambem o Caro I demos BSfI!6gurar. a mai-
ei t �_I d"

r� todo do :RegÍstro Civil, or aspira.çäo de Jaraguá

GE�?;,r6a�s��,depc,rabensl� OS a e&IVOS compra de na"" a Delegacia de Policia je hoje.
o ROSSO povo pela chega Est.l:>rä.Ci .

em circ.ulaQ,äo vios allemães e a Inspeetoria Escolar.
da dos dignos edllcadores 18. prw Clpl.� dt. J&.uell"ú I No Bagundo andar flroa -

A administração actual
A�ia�tou n05 ainda o revdo I dL, p;':,',ximn an,�,\ os nü-! O presidente� da Re rão o Forum da Cornar-

do Municipio ord€Jlls'8e
VlgartO, que .as aulas do vos �,dOR ade,�hvv�, im- publica sr. Getulio Var- ca, n'um galão de 16,10 sob moldes perfeitamen
fiOVO estabelêClmenlo deVi' pI'*" CI;)?> na Casa da Moe '

- . m de comprimento por
te de accordo com as

ra-o ter inicio a 1. de fevc" diA, iic!:dJdo &em vaJor os ga�, considerando a SI· 7.15 m de largo; o ga
d i d J i d D·

. novas directrizes impos
rel·ro proximo. até entã:1 em uso. tuação a guerra t!uro- b ne te o n z e Irel-

bl' tas ao Estado e ao Bra-
pe'a e attendendo a que to, tio Promotor Pu lCO;

I 1·
. sil, pelos principios do

O Lloyd Brasil,ciro acaba sa as para a po leIa eos.
I d d Gréus, salas reserva<las reglmen 88 va Öl' e e

de adquirir 14 navios, aos jurados e ás teste- tuHo Vargas. Actualmen
recem-construidos, para munhas; o tabellionato te, n6 paiz, é isto o que

o transporte de passa- de Notas, a escrivania 8e sente. A acção dyna
mica desenvolve-se den

geiros e caiga, assignou dos feitos da Fazenda tl

decreto lei pelo qual fica. àinda uma sala para os

I
. advogados.

sem effeito o decreto· el A constl'ucçäo do edi·
que autorizara o minis- fioio custará ao Munici
tro da fazenda a dar pio cêrca de duzentos

garantia ao Thesouro Na- contos de réis. Como se

cional para uma opera-
sabe ficará elle no ter-I
reno doado a Jaraguá I

Em edição anterior no- ção. para a c;omPdfa �e pelo saudoso Angelo Pia
ticiamos a vinda a 3st3 ci I navIOs de proce encla zera, á praça da Bandei
dade do sm, Encarregado de estaleiros alemães, ra, sendo agora mesmo

da 4.a Zona fie Fisc:;!is] corn séde em Eden e a Prefeitura autoriBada a

ção da Inspli:ctoria R.::gio· FlénsblJrg. desapropriar uma faixa
POLICIA POLITI .. nal do Ministerio öo Trã- de terra junta, para mais

CA PREVENTIVA bz.lho,· com a finalidade d�: amplitude daqueUe 199ra'
promover a identificaçã\J Carbonisados douro publico, que vaeaer

Reet bemos, enviado obrigatoria dos emprega Cahiu sobre Ponta embelles8.do ainda com

pel&. polIcia Civil do Dis dos :no commercio e na um jardim, onde, sobre
trictú F''3deral, um exem tndust! ia para effeHo da Nova, em Minas Geraes, um pedestal de pedra,
pl'if ditPoHcia Politicapre. expedição das carteiras um avião civil, morrendo será collooado um relo
velltiva, contendo os mahl profissionaes respectivas. carbonisados o Secreta- gio com tres m6strado-
impçl'tantes inquerito8 Para dar m�is tempo aos rio da Educatäo de São res.

politicc)"sociaes realiza - inttressados em munirem- Paulo, sr. Alvaro fi-
.

. .dUR pela. policia. do Ois· se das necessarias photo· Chegou o primeirotrieta, sob ti. çC)mpetente graphias, modelo official, gueiredo Guião, O ma-
•.

orLntação do SeU Chefe. aquelle funccionario tomou jor Ferraz Filho, chefe do� 14 navIos adqUl-
(J capitão Felinto Muellet'. a resolução· de dff.ctuar a da Casa Militar da in- ridos pelo Lloyd
,Muito agra�ecemos '8, sua annunciad� v:is�ta, só terventoria pauUsta, O Brasileir� _

remessa do exemplar. ment� em prmclplOs do sr Oliveira Barro� of- Chegou ao RIO o prt-
.

proxl�:O' mez de .Jane,iro, fí�ial de gabinete do meirC? .

dos 14 navios Folhinhas para
U '"

'

··t PEJAS
occaslao em que fará Llm IS' .

Ed
- adqUiridos pelo Loyde 19"'0s_ some ... e ,o bem os serviços d.e fisca ecretar10 da ucaçao .. •

sabonete da actualidade. llisação d3S leis trabalhistas. e o piloto falcão. BrasIleirO ao Estados Fomos distinguidosUnidos. com folhinhas brindes-
O «Seanyork», que I 600 contos da fi�ma Gosch Irmãos,

vae receber o nome de·
• ...�.. par.a OS �mpos desta praça, e da fabd.

«Cantuaria Guimarães)), de aVla� no arana, Santa ca de Sabão e Velas
é o primeiro da serie, Catbarina e Rio Grande Wetzel 8z Cia., de Join-tendo a 5ua denomina- .

-II G
d· ddO·

-

t M d
VI e. - ratos.

ção jà si o a 11 ao miniS ro en onça tar pagamentos e adian- .

actual «Siqueira Campos» Lima officiou ao Tribu· tarnentos, á conta do Optimacolhei
que teve o nome mu- nal de Contas, communi· credito especial de Rs. •

'

�

dado em 1930. Os ou- cando _ter dele�ado com- 1.600:000$000, .afim de ta de trlltp
tros 3 navios que estão pdencla ao director do aUender á execução das Noticias do Rio Gran-
para chegar receberão Departamento de Aero- obras nos campos de de do Sul dão conta de
os nomes de «Mauá»" nauticl Civil, e ao seu aviação dos Estados do que as plantações de tri
«Buarque de Macedo» substituto le2al, para re- Paraná, Santa Catharin8 go promattem este anno
e cServulo Dourado». ,utar despesas. req_uisi- e Rio Grande do Sul, . optima colheita.

serviçonaeiO-1 DR. J. A. ROCHA LOURESDal de

recen-I
MEDICO ESPECIALISTA.

seamenfo Olhos, Ouvidos,
B<asildws!

.. .

I Nariz e C••'g.nla.
AUXIliai, patrioticamente,

I Rua Principe. Fone 334.
a operação do recensea JOINViLLE
menta dê' 1940 afim de que ."P' IM

ao Est"do Novo sej am fa-I'c.ultados e!emen.t?s estatis Carteiras
'

heos qu" o habilitem a en '"p. f"
..

frentar a resolver os gl'an- 1'0 Issionaes
des oroblemas nacionais da

instr�ção, assishmcia médi
co s,mi!arjo· e muitos ou

tros!
Sê"!" uteis a vó� mesmos!

tro de um regímen de
ordem, que desnortearia
hn. alguns annos as ad
minÍblrações de entú,ü,
mesmo em v6speras de
eleição, quando se pra
parava: nos gabin.Jtes
das Capitaes, a enseana

çäo propria a iUudh' oa

interiores.
Os orçamentos agora

padronisados, não estão
mais 8ujeUoB aos uugmen
tos disorecionarios por
imperativo de despezas
superfiuas, mte,1iI se farão
sentir dentro desse re·

gímen de ordem, que
constróe de facto o ar

cabouço economico dos
governos.

Dentro ainda desse re

'[gímen de ordem, que
não permitte estaetona
manto, mas se desdobra
methodlea e racional
mente, são estabelecido.
os planos de acção de
orgsnlsmo administrativo.
O que se tem feito até

agora entre nós, espe
lha essa nova mentall
dade.
Não satisfeita ainda II

remodelação da cidade
- sonho lindo que Jour
dan decerto teve no sí
leneío do seu raaehe de
colonizador - promovi!I
se o nivelamento da rua

Marechal Deodoro, o se.

calçamento e arboriza.
ção e íllnmínação capaz
de apresentar, á noite,
melhor aspecto. Conti
nuando o seu plano ro

dcviarlo, alêm des repa.
ros em diversas estra
da." projecta o p!6feitc}
Herbster a reconstl'ucçl1o
e macadamísaçäo das es-:
tradas Hapocusinho, Oa-·
íibaldL Ribeiräo Molha
e Rio da Luz, bem com.
a construcção de uma

ponte de concreto sobra
o rio Itapocusinho, ligaR
do o municipio ás visl.
nbel! terras de Joinville.
Sabemos tambem que'

se acha em vias de 8ca
bamento nas omcinas de
Metalurgia Ott.oBennaek,
de Joinville, um carro
identico aos usados na

qUAHa cidad�, pa"'8 irri�
gar as I·uas.

E' pensamento ainda,
da actuei a(Jminjstraçäo
de Jaraguá a acquiSição
de um carro para remo-

ção de lixo, não só das
ruas como das casas si
tas no perímetro urbano,
o que, alias, já se faz
bem necessario.

. Assim fica exposta 8,
forma pOl' que se traàaw
lha, em mataria de sef-.
viço oublieo, em nosso
municipio.

Para reparar OI
effeitos dos tem..

poraes
O governo do Esta

do vae autorizar a Pre
feitura Municipal de Blu w

menau a abrir um cre
dito de 85:587$000, des ..

tinado a aitender ás des�
pezas CLm o reparo de'
ruas, estradas, obras de
arte, etc., damnificados
pelos os ultimostempo�
rae.s.

o Moinho Joinville
I

communica á sua distineta freguezia que adoptou a fariaha marea

"Pred i lecta"
producto especial, como typo URi08 t1U8 está fabricando em

cumprimento ás disposições do governo federal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO 12 1939

Registos -Pub'icos C. .,.,Departamento
de

IVI EstatiS.�ica ePubli..
cidade .Codlgestabeleci

dos pelo
o Departamento je Es

tatistica e Publicidade, se

diadc á rua Tenente Silvei
publícos ra, esquina da Trajano, em

Florianópolis, 'deseja ad
quirir, a fim-de completar
as coleções respetivas de
sua biblioteca, os Sf guin
tes volumes:

registo do lugar do Ialectmento, extraído após lavradura do assento de Leis do Estado: - Cole
óbito, em vista do atestado medico sí houver no lugar, ou, em caso <:on- ções referentes aos anos de
trarío, de duas pessoas quallãcadas, que tiverem presenciado ou verítíca- 1878, 1879, 1885 e 1888.
do o obito (art. 88).

. . , Falas, mensaqens � re-
SEio obrigados a fazer a declaração de obíto : L o chete de Iamílle , a

iatõriospresidenciais: Corespeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e tãmulos ; 2. 1:1 víuva, leções r eferentes aos anos
a respeíto de seu' marido" e .d� .cada uma das- pessoas ind!cadas DO núme.ro 1840, 1841,1842,1843 1844,
antecedente; 3. o filho, a .eespeíto do pai ou da mãí ; o Irmão a respeito 1846, 1847, 1848, 1849,
do Irmão, e demals pessoas da casa, indicadas no número 1; o patente 1850, 1851. 1852, 1853,
mais pröxímo, maior e presente; 4. o admínístrador, díretur, gereute de

1855, 1860, 1866, 1881,
qualquer estabelecimento públíco ou particular, a respeito do.a qU,e �ele 1882, 1890, 1894, 1895,
falecerem, salvo si estiver. presente algum parente em grau aCIma InidlCa ]898, 1925.,

.do; 5. Da falfa de pessoa competente, Doe termos dos números anter ores, Decretos do Estado:
a

.

que tiver aasistldc aos ultimos momentos do Jínado, o médico, o s�c�r- Coleções referentes aos
dote ou o vizinho que do Ialecímento tiver noticia; 6. a autoridade pollcíal, anos de 1910, 1911 e 1912.
a respeito de pessoas encontradas mortas.

", Revista do Instituto •

Para o registo de obito convem a apresentação da certidão de .nascl Histõrico e Geográficomento ou casamento do falecido, para extração dos dados com exatidão. de Santa Catarina:-
RECISTO DE PESSOAS POBRES Ano de 1902, ano I, I a IV

Näo será cobrado emolu�ento algum pelo registo .civil das pessoas i tri�es�::�a ue ossuircomprovadamente pobres, á VIsta do atestado da autorídade compate,nte, I ual �er das �Ok õ�s acipassado' mediante requisição do juiz togado ou a. pedido do oficial do registo., �a �numeradas eÇ desejar
Registo civil. das pessoas juridic�s �i.:ndê-Ia, poderá dirigir se

aquela repartição.No registo civil das pessoas [urldícas serã� inBcri�os: L. o� contr�t�s, .
_

08 atol'! coastítuttvos, os estatutos ou compronnsaos Gas sociedades C!VlS,
religiosas, pias, morais, clentllícas ou literárias, e os das a8socieçõe.s de
utilidade publica e das fundações; II. as sGcjed6�es civis que revestIr.em
as formas estabelecída8 nas leis comerciais. § Uni co. No mesmo l�egI8to
será feita a matricula das oficinas impressoras e dos jornais e outros pe
l'Íódic08, 8, que Eie refere o art. 383 do Código. Penal (art. 122). '

Registo de Titulos e Documentos

Para conhecimento dos tnteressados transcrevo aqui alguns dos maís ímportantes dísposittvos do decreto n. 4.857,
de 9 de novembrQ do corrente ano e que entra em

. vigor no día 28 deste mês, o qua] regula 08 serviços concernentes a08 registos
estabelecidos pelo Código Civil, para autentlcídade, segurança e valídade dos atos [urídtcos.

o cartório estará aberto diariamente, excepto aos flomingos e feriados, das � às 12 e das 14 às 11 horas

No �ia 31 deste mês termina o praso para registo, sem multa, da8 pesscasnaSCIdas de 1879 à 16 de Ievereíro oe 1939. - Procurem o cart6rio para
regularísar esses registos.

,

Registo civil das pessoas naturaes
No registo civil das pessoas neturaes serão inscritos: I. 08 nascimen

tos; II. os casamentos ; III. os obítos : IV. as emancipações; V. as interdi
ções de loucos, surdos, mudos e pródigos; VI. as sentenças declaratortas
de auseucía ; VII. as opções de nacionalidade.

Serão averbados no registo: I. as sentenças que decidirem a nulidade
ou anulação do cssemento, o desquite e u restabelecimento da sociedade
conjugal; 11. as sentenças que julgarem ilegttímos OB filhos. concebidos na
constância do casamento e as que provarem 8. filiação legitima; III. os ca
samentos de que resultar legitimação de filhos Bhavidos ou concebidos an,
terlormente; IV. os atos judiciais ou extra judiciais. de reconhecimento de
filhos ílegítímoa ; V. as escrituras de adoção e 08 atos que a dissolverem;
VI. as alterações ou abreviaturas de nomes (art, 3Y).

NASCIMENTOS: Todo o nascimento deverá ser dado a registo no
cartório do lugar em que tiver ocorrido o parto, dentro de 15 días, pelo
pai cu em seu tmuedímento pela mãe, sendo nesse caso o praso proroga
do para 45 dtas. No ímpedímento dos pais, o parente maís proximo, sendo
maior e achaudo.se presente (art, 63 e 65).

Esgotado o preso nenhum registo serä atendido sem despacho do
juiz togadu do lugar da resíuencía e pagamento da multa de 1()$ (art, 55).

A multa não isentará a responsabíhdade civil e criminal da demora
ou não cumprimento das obrigações inerentes ás declaraçõs do registo eí
vH (§ 1 do art. 55).

Sendo filho Ilegítimo, não será declarado o nome do p�i, sem que este
expressamente o autoríse e compareça, para assinar o termo (art. 73).

COnV€ID nas ocasiões de registo apresentar ·ao oficial a certidão de
filho já registadc ou de casamento, afim de seram extraídos, com exalitião,
os daúo8 necessal'ios, bem ·como comparecer com dUBS testemunhas.

CASAMENTOS: Para habilitação no casameQlo, deverão os noivos
comparecer munidos das certidões de nascimento ou aocumento que as

supra, bem como dos pais, se forem menores. Nó registo de titulas e documentos serão feitos: B) a transcrição: I. VENDE-SETratando se de viu�os, deverão s�!' apresen.tados cer�idäo de inventa-
dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionaisrio, do casume.Dto anterIOr, e bem aSSIm do C.oDlu�e falec.Ido. . 1 de qualquer valor, bem como dCj cessão de créditos e de outros direitos,OBITOS . Nenhum enter\"amento setá feIto som certldão do ofIcial do.
por eles criados, para valer contra terceiros, e do pagamento com subro������������������������������_lgaçãQ; n. do penhor comum �bre cousas móvBi� fui� por �s�umen�

A .
· particular; iiI. da caução de tHulos dô c; édito pessüal e da di-vida pública,

preç'os van talosos e a federal, estadual ou municipal, ou de bolsa, �o portador; :V. do c�ntratu,..
por instrumtinto particular, de penhor de ammaIS, não compreendIdo nas

t
......

R· Jd R disposições do art. 781, n. 5 do Código, Civil; V. do contrato, por instl'u-

Pres açoes eIno o aUmento particular, d� parceritl agricola ou pecuária; VI. do m�nd�do judio
.

cial de renovaçEio ao contrato de arrendamento para sua ,vigencla, quer
"".I •

t entre as partes contratantes, quer em face de terceiros (art. 19, do D(,c.venUe OS secruln es n. 24.150 de 20 de abril de 1934); VII. facultativa, de qualquer documento,es para sua conservação. b) a aver_baçäo: I. de prorogação do contrato par-

terrenos e' casas· ticular de penhor de ani�a�s. § Unico. Todo registo, que não fur atribuido
• expressamente I\. outro OfICIO, pertencerá a este (art. 134).

SerEio, tambem, aceite,a pelos oficiais, 08 contratos a· que se referem
os ns. II, IV e V, do artigo anterior, constantes de escrituras pilblicl:lf'1,
quando levadas a registo (art. 135). e com razãoEstão sujeitos á transcrição, no registo de iitulos e documentos, para ;

t d 1 ã d d· f 't Porto Alegre. - lIJmo. sr. E-valerem contra terceiros: 1. (>8 contra os e ocaç o e pre WS, ex os por
duardo C. Sequeira _ Pelotas.instrumento particular, não compreendidos nas disposições do art. 1. 1 97, Amigo e Snr,

do Codigo Civil; 2. as prCJcuraçõei3 outorgadas por escrito particular; 3 Ha muitos annos que em mi
os documentos deeorrtJntes de depósitos, ou de cauções, feitos em gRl'8n nha casa nunca deixiI de estar a

tI'a do cumprI-mento de obrigat>ões contra.tuais, ainda qUê em separada dos mão o exeellente PEITORAL
Y DE ANO:CO PELOTENSE quereepecUvos instrumentos; 4. a8 cartas de fiança, em geral, feitas por ins·

me tem pn·shdo relevantes ser-
trumento particular seja qual for 8 natureza do compromisso por elas abo- viços, pois não só eu como miá mesma nado; 5. os contratos de locação de serviços não atribuidos a outras re- nha mulher e filhos temos usa-

t t d d ta ões a prRzo com do frequentemente com o me-partic;ões; 6. os con ra os e compra e ven a em pres ç, .' Ihor resultadopossivel em casos
reserva de dominio ou não, qualquer que Beja a forma de que se reVistam, de bronchites, tosses rebeldes e
e os de 10cação, ou de promessa de venda referentes a08 bens móveis; resfriados,
7. todos 09 documentos de procedencia estrangeira, acompanhados das l'es lendo frequentemente os at-

.

d J
.

pectivas traduções, quanto têm 'que produzir efeitos .em_ rep.arti.çõ.ea da testados publicados nos jornaes,(proximidades a greJa � preconisando as verdadeirasma-
100 m e os fundos de UniEio, doa Fatados e dos Municipios, ou em qualquer mstanc18, JUIZO ou ravilhas realizadas por tão poputribunal; 8. os contratos de compra e vand de automoveis, hem como o lar medicamento, julguei domeu348 m ; contendo uma area de 37.100 m2. de penhor dos mesmos, qualquer que seja a forma de q�� se revistam lart.136). devei dar-lhe t�mbem um attes-

Um terreno com casa de! material na rua Abdon Batista, com 16 m
.

Os doeum�nt08 fotostátic(!8 8Ó farão. prova em lU�zO, quando acompa- �a�o�g���e�i:e�tom;:I�� !���d f t 60 d I d 16 d f d nhados de certidEio da transcrIção do original no regIsto de titulos e do· ficos resultados colhidos com oe ren e, m e a o e m e un os.
cument08 (art. 137).

.
.PEiTORAL DE ANGICO PE-

Um terreno com casa de material, fazendo frente a rua Abdon Batis- A margem das respectivas tra'l8crfções, serão .averbadas quaIsquer LOTENSE�, o qual não cesso

I d It t U r em r618('1':0 de recommendar a todas aspes-ta e extremando num lado com a rua Barão do Rio Branco. ocorrências, que, por qua quer mo o, a erem o regIa o, q e. ya
soas de minhas relações.ás obrjgaQões quer em lltinência às pessoas, que nos atos fIgurem, inclu" Sou com perfeita estima deUm terreno· no centro da cidade, na rua Epílacio Pessoa, com 21 m sive a prorog�çao dos prazos lart. 138).

.
Vmcê. PatricioObrigado -Fritzde frente, tocando nos fundos com o rio Itapocw. Dentro do praJo de sessenta (60) dias da data da a8SI.!l�tura pelas Lud'wig. - (da casa Chaves &.

, o I
.

f t d 70 t d partes, todos os atos enumerados nos arts. 134 a 188 serão regIs�rados D? AIC���i/�o este aHestado. Dr.E.Um terreno na rua �ruest em, . com ren e
.

e m" ocan o num domicilio das partes çontratantes, e, quando residam estas em ClrcunscrI- L. ferreira de Araujo (firmare-lado com a Ponte Jaragua e nos fundos com o riO Itapocu, ções territoriais diversas o registo se fará e'm todas elas (art. 139). conhecida).
d t· 1 f d f t á E't' P O cancelamento será feito em virtude de sentença, nu de documento I Licença N' 511 de 26 de Mar-Um terreno com casa e ma erla, azen o ren e rua pl aClo eS5 autentico, de quitliçEio ou de exont:!ração do titulo registado (art. 174),: ço de 1906.

spa co� le8 m, extr���nd� num lado com a rua D. Pedro II com 11
Nenhum desses documentos valerá contra terceiros, se não estiver re- Deposita: La�8r818ri. Pei-metros, area total 11 m .

., gistado no �egisto de Titulos e Documentos. torai de aolico PellteoseUm terreno na rua O, Pedro II, com duas casas tipo bangalo, tendo
Jaraguá, 1 de dezembro de 1939. ! Pelotas _ Rio Grandea frente 30 m e os lados 5u m. .

ARTUR MUELLER
.

. ! do Sul.
Um terreno com casa de madeira nas proximidades da estação da' Oficial do registo civil e titulos e documentos.. Vende-se em toda pa.rte•

.Estrada de ferro.

faça economia, collec
cionando rótulos do afa
mado sabonde PEJAS!
Por 12 rotulas int�ctos
- um PEJAS gratis!

uma olaria rEcentemente
construída em ple-no func
cíonamento, num terreno
de 95 morgas situado proxi
mo a es!p.ção :.1e Marcilio
Dias no municipio de Ca
noinhas. O motivo da ven

da bem ('orno outras infor
maçõfs podem ser obtidas
com o sr. João Jantsch, na
quella localidade.

Um terreno situado na rua Barão do Rio Branco, nesta cidade, com

diversas casas de habitação, fazendo frente a mesma rua com 250 metros
e extremando nos fundos com diversas propriedades;
15.000 metros quadrados.

Um terreno com casa na mesma rua, tendo urna frente de 220 me·

tr05, 100 m de lado, os fundos extremando com diversas prorriedadesJ
tendo uma área total de 12.500 m2.

Um· eothusiasta

Na mesma rua, mais um terreno com casa, fazendo frente
rua com 20 m, nos lado! 25 m e sendo os fundos de 20 m.

Um terreno na rua Abdon Batista, com 120 m de frente, 60 m de
fundo, com duas casa::: estilo bangaló.

Um terreno na' rua Domingos R. da Nova
Católica), sendo a frente de 395 m, os lados de

Um terreno na estrada francisco de Paula perto da linha Il=���=�=�����=���== I

Cda Estrada de ferrQ. Frente 305 m ; fundos 272 m; areá total 66250 m2. Iii AL"ADOSE' este terreno muito proprio para operarios e agricultores, por ser m�ito �
plaino e situado proximo á cidade. Vende-se lambem em pequenas extensoes.

para senhoras e
Um terreno situado na estrada ltapocuzinho com u�� área total de

'WANDERER
cavalheiros - Innumeros e bellos typos

60.000 m2. Terreno proprio para plantações de arroz, alplm e cana. CA L çADOS para criançasUm terreno no Morro de Jaraguá, 30 minutos afastados
_ �o _ c,entro Cintos, Bolsas, Malas, CbineUoscom uma area de 250.000 m2. E' muito recomendavel para o Im�lo de

VB. eralquaisquer plantações, por ser na sua.maior parte coberto por mata virgem. ARTIGOS DE � O em •
á preços vantaJosos, so na"

,Um terreno sito no lugar Pulanga, distrito de Bananal, municipio A melhor
Casa Frederl·CO Vl.erhel.lerde Joinville, com 250 mil metros quadrados. -

B iC i cle to
Um terreno no lugar Rio Branco (Rio Ponta Comprida), com lag

mil metros2·

Um terreno com casa de material situado na cidade de Joinville,
frente á rua Campos Novos e fundos com o quartel do 13 B. C.

Um terreno com casa, no lugar Nereu Ramos; area total 25 mil me·

tros quadrados.
'Um terreno· na cidade de Blum�nau, frente rua São Paulo com 62

DI, extremando nos fundos cor;n. a !m�a da �trada de ferro SaDia Cata

rina . este terreno não está sUjeito as mundaçoes.
'Um terreno em Curitiba, Estado do Paraná, sito DO lupr Ab_, com

2 m e fr e 3,Ci3 m de fundo. 1J-1IIIIIiI iiliiiiiiiiiiOii!'-��;;;;;;;;;;;;;;;;;iiõõiõii��;;;;;;;õIiõiõõiiõõ;On

I
IUima palavra e.

Eleglocia !

_._

Rua Abdon Baptista

Dr.Waldemlro Mazurecbe.
M fi D I; c- o " J

Clinica Geral - Molestias de Senhoras _ Partos.Clrlos Hoepcke 5..&.
n"al : �J""viUe

Consultorio e Residencia:
«Hotel Wensersky» - Rua Abdon Baptista

(ENTRADA INDEPENDENTE)

(
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NenhuDla lDaJoraçio de ilDpostos neID erea�o de carlos!
Rqressou segunda..feira da capital do Estado, em companhia do Secretario e do cOntador, o tenente Leoaida. cabral

Herbster, prefeito municipal. S. S. demorou-se em Dorianopolis, tratando com o Direc,or do Departamento das Muaidpali..
dada providencias sobre a padronisaçlo dos orçamentos, ficando assentado que aio haverá nenhuma majoração de imposto.
Dem creaçlo de cargos em 1'40, embora o Municipio fique privado da renda do imposto de patente de bebidas e fumo, qUe
.ava aos cofres da Prefeitura cêrca de vinte contos de réis aanuaes.

.

Abrimos espaço hoje 25 de Agosto de 1932 do a testemunha Dr. Godo-
Mez de Dezembro - Dia 1.0

. á se:ltença do sr. Dr. Ar- mesmo Tribunal, de 2 de Iredo Guilberme Lutz Lu-
Ignaoto Leutprecht - Requer vistoria de sua no P. Hoeschl, MM. Juiz Agosto de 1929 jdo SUpe ce. Esta testemunha, eo

instalaçAo santraría. Como requer. de Direito da Comarca Tt íb. de Justo do Amaso- mo demonstram os au

Bernardo Meyer & :ia. - Requer licença sobre o escandaloso pro- Das, de 27 dr, jauetro de tos, é snepeíta, não se

para preceder a uma límpeza do telhado de sua cesso em lIue é aeusado 19D1 da 2.8 Camara da róde assim, dar qualquer
easa. Como requer, devendo tambem o reque Carloa Fritz Vogel. Corte de Apelaçlo do valor ao seu depoímen
rente, de acordo com o que dispõe o art. 4 do O C8S0 em questão já Dlst, Federal, 11 outros; to. Repitimos aqui o que
Decreto-lei D. 8 reconstruir 8 calçada do referido é do conbecimento do in Ie. }Piragibe, Die. de diz o ilustre Dr. Premo-
predio. povo jaraguaense. Jur. Penal do Brasil, 1.0 tor Publico a seu res-

Dia 4 Eis a. sentença, em Sup.) b} Ser li re, espon- peito: �Quanto aos efei-
OUo Hensehel - Requer dlspensa de uma seus termos claros e tsnes -e expressa, pois, tos da «AtebriDa- deseo

multa que lhe fôra imposta. Dou provimento em precisos: que a feita :sc>b eoaeão berta genial do Dr. Luee,
parte ao recurso, para multar o requerente em «Vi'ltos etc. Carlos Fritz ou extorquida nenhum a tal testemunha suspeí.
20$. de acordo com o que preceitua o art. 41 do Vogel, foi denunciado eo. valor possue. e) Versar tlssíme, já mencionada,
Regulamento de Construção em vigor. mo incurso na sançAo sobre o fato. E o artigo deixa esta Promoturia

Inãustrtes Reunidas Jaraguã S/A. - Beque- do art. 266 § 2 da Con- 2.150 do citado Codigo Publica de entrar em co

rem licença para construir cinco casas de mora· solldação das Leis Pe- ainda exige, que a mes- mentartos, tão grande o

da, com instalações sanítarías, á rua Quintino Bo- naís, por ter em dias de ma seja tomR(fa por ter asco que n08 'invade a

eatuve. Como requer, devendo cada case ter um julho' do corrente ano, mo nos autos, assinado alma, entre taute falta
W. C. nesta cidade. praticado pelo eontttente ou alguem de pudor e ,de respeíto

Angelo Rubini - Requer alvar' de cH�bite' átos de libidinagem coa- a seu rogo, .quaado não á verdada e justiça. Ex
se- pera sua casa sita á rua Mal. Oeodoro da tra Elvira Silva, menor souber ou não puder la· tranhamos de veras, que
Fonseca e um prazo de 30 dias para construção de 11 anos, corrompeu ze lo, e sempre por duas o ilustre detensor do de
da instalação sannaríe. Como requer. l do-a. Reza ainda a de- testemunhas preseueíaes nunelado, tenha juntadO'

Bernardo Grubba - Requer licença paraJnuncia" baseaade-se no de todo o ato, devendo a carta de fls. 78, escrí
eenstruír um Armazem Bsterelizador á rua Preso euto de exame de corpo estas ser, conforme de- ta pela famigerada teste.
E. Pessôa. Como requer.

.

delito, que 'a vitima em termina o Dee, 5.515 de munha Dr. Luce. Esta,
Alex Kretschmar - Requer baixa imposto co�sequencia dos atos de 13 de AgostQ de 1928. por todas as formas znen

de sua motocicleta. Sim. líbídínegem pratícados art. 18 e § unleo, serem örosa, não �póde anular ,

Dia 12 pelo acusado, veio a so extranbss 8 policia. As o depoimento Iprestado
I

Hugo Bruch - Requer alvará de -Habíte-se> frer de blenorragia. Re'l
testemunhas Vtcente, de em Juizo. Extranhamos,

para sua casa á tua CeI. Procopio Gomes. Como cabida a denuneis, pró· Souza e Victor Rosen- como dissemos, ltoi8 o

requer, de acordo com a Informaçlio. cedeu·se a8 formalidades berg, que presenciaram depo�meDto da citada teso
Carlos Tschá - Requer bilixil do Imposto legais para a formação li confisslo do indiciado, temunha foi prestado na

de agiota. Como requer.. de �ulpa. Nesta .foram n.Ao depen�em da auto- presença do proveto cau· I
Mey & Zahler· Requerem lIcença para pro· OUVIdas 5 testemunhas ndade policial. sidieo, e este nunca per-'

ceder 8 uma reforma no telhado de seu engenho. numerarias, 3 informao- No caEw, ß conffssAo mitiria que :rosse redigi oleostm. . tes, 3 referidas e 8 de feita pelo a<'usado pre· do alguma cousa· que a

Oswaldo Ersching - Requer tr8Dsferencla def6za. O ind�ciado foi e��e to�as eS88B con· testemunha nAo disse,
para seu nome do impost�., do esta.belticimento na forma da leI. qualtfi dlçoes. D1z a denuncia: mormente comprometen
comercial 'ie JoiO BankbardL Faça se fi trans cado e interrogado, a clmagfnava o denonlJia- do de maDeira como com· �-----------------�---

tarencia snlicitada. presentou dentr') do tri- do que nio havendo de· prometeu seu constituin.
See. da Pre!. Municipal, 13-12-39. duo legal a defeza por florado a menOT, era isen· te. Ouçamos as testemu

Renato Sans, Sjol'etarlo. escrito de fls. 6() a 78 v. to de qualquer oulp.a!)l- nha8, presenciais da con.
.

Com vista dos autos, oli- lidade criminosa. Efet! fissAo sobre o modo co
.

ciou o Dr. Promotor Pu- vamente, (outra nlo po, mo o denuuciado prestou
blico de fls. 80 usque 8lv. dia ser 8 imaginaçAo do o . seu depoiJ:l;len.to: C-o
Isto posto e tudo' devi' acusado. Mas vendo, que donunciado contessou

De ardem do sr. Ue. Prefeito Municipal, faço dameote examioado: Se 08 atos por ele 'pratica peremtorlamente os 'Il.
publiCO para conhecimento de todos, que esta alguma vez em proces dos eram tambem puoi- tos constantes da dennn
Prp-feitu.:.'a, desejandG encerrar o presente exer .80 penal:produziu·se uma dOfl, !Jels Lei Penal, pro· (Cont. na 6a. pa,g)
cicio fina.nceiro sem contas em"atrazo, solicita prova robusta. foi' neste cura por todos os meios
80S fornecedores apresentarem suas netas impre em que se acha acus!ido destruIr os efeitos de sua
terivelmente até I) tlia 28 do corrente. Carlos Fritz Vogel, este confissão. Parar·tanto -

le· SABONETE PEJAS é
Seo. da Pref. Municioal de juragüâ, 13-12-39. já com 6� anos de idade corre a classica t�boa fabricado com materiaes

Renato SaDs, Secretario. e no dizer da delez8,. de salv'lçAo, &. pe"turba· escrupulosamente selec.
c�o inve�no da existen·

I
ção dos i sentidos, para

Cla e com a cabeça neo achaf uma porta de saí. danados e, por isso, de
vaja pala cans", esco- da, prestaDdn, tambem uma PUH.EZA ABSO
Iheu para sua vitima, u-: para isso, o seu auxilio LUTA!
ma creançs de onze aoosl-- ---

apenas P.na a prova dill !II ." _autoria do fato, a exis· I
teucia docrime se apoü'l O anJ·o IJrotetôrde seus filhosta em primeiro logar, a

confissão prestada pelo IIacusado perante o Dele'
gado de Pülicia deste [.Municlpio. Esta, por as· V
sim dizer, serviu para o I ermifugn suave e de pront<[) efeito.

ponto de partida de to- Dispensa purgante e diéta !
das as provas colhidas I

nestes aUlos, concorren-I Serve para qualquer idade, conforme o ß. (1,2,3 e 4.)
do assim, e de maneira Proteja. fi saude de 8eU8 filhos e a suat
eficaz para a completa própria! Evitará muitas doenças e poupará
ilucidação do caso em dínheirn em l'omédio8.
apreço. De sorte que Compre hoje mesmo Uffin

• LOMBRIOUEIRA
cumpre indagar do va- 'I MINANCORA"· para !Seu iilhil1ho,
lor probante dessa cou- 'Escriptorio - Avenida Getulio Vargas

Diretoria de Terras e Colonísar�o fis8ão, que 8€ encontra I E' um produto ctt1� LABORATÖRIOS «MI' Residencia HOTEL BECKER
� fi Us. 11 a. 12 para dedu. NANCORA» '- JOINVILE ,... �__-II._-------.Inspi>toria do 5.0 Distrito - Séde em Mafra zÍr dela as necessarias 1IiI1 !la__IIIII___________

'

EDITAL N. 26 PRASO DE 30 DIAS e devidas consequencias
-------------------

De ordem do Sm. Eng Diretor je Terras e Co· jUl'idicas, o que nos ra·

Ionização, ficam por este meio intimados a' compare monta a um breve re- Atten.-a-o '
cer nesta Inspectoria, dentro do praso de 30 dias. a trospeto do instituto para � -

contar da data deste, afim de tomarem conh�cimento sua melhor aplicação, Quando v. S. pretender f:a"er suasdo ultimo despacho exarado pelo Sr. Eng. Diretor de assim, como é sabido, a l1li

Terras e Colonização em $eus processos a providen' confissão como instruo eompras para o Natal, não esqueça
ciaPem a sua selagem na forma da Lei N. 69, de mento de prova sendo o de antes fazer uma visita á
11-8-1939, os concessionarias de terras no muni- creconhecimento que a

CASA RAUcipio de jaraguá abaixo descriminados: parte faz total ou par-
.

MUNICIPIO DE JARAOUA' cialmente da vtJrdade do .' Attende chamados para fóra.
N. 918/35 - de francisco Koehler - Oarib:lldi fato que juridicamente sem compromisso algum, pois a ARNUSS W'ITTIN. ]i0/38 - de Rodolpho Wischral - Rio Itapocú. l�e p�ejudi�a... (Galdino mesma pode offerecer..lhe as maio.. TZ

findo o praso acima estipulado, e, na falta de SIqueIra,. çurs.o de Pro' res vantagens devido ao facto de Rua do Principe, 536 J O I N V ! L L E
comparecimento dos interessados, 5�rão os respecti· cesso Crlmmal, pg. 191, '

•

TOS processos encaminhados á Diretoria de Terras e § 261). Esta, para a sua guarnecer seu stock por compras di..
Colonização, para serem arquivad�s na forma da Lei. complet� .vaH�ads exige rectas das maiores fabricas do paiz. "'�)Bm����»»»»BD"••

E para que não aIéguem Ignorancia, lavrei o a coexlstenCl8. de UilS Recentemente recebido. M
.

presente edital em livro proprio, do qual extraí di.
I tantos requisitos de oro PS'·. � v. S. �€ftame?te que

.

tem em seLl guarda. .

'Versas copias para serem afixadas nos lug'.lres mais I d�m substancial e f.:lrmal ara enhoras

"_
roupa 21��_ns ,ernos usedos que, embora qu�sl

publicas do municipio úe Jaragui e publicado pelo pafß sua. complsta vali- Grande so'rtl- ento novos,e�tao_desbotados e peidaram 3 elega�cla." - /
«Diuio Oficial do Estado., em florianopolis. dade, e que o nosso Co E provavel e que mesmo com bons vestidas

Inspetoria do 5.0 Distrito de Terras e Colopisa digo judiciario bem dis ean ed li h d I
de sua exma. sra. aconteça. a mesma cousa·

ç�o - Mafra, 11 zte Dezembro de 1939. ciplina em seu art.2.14:8. 5 as, n os e Trata se
.

de t�1 nQs� ou vestIdos 9ue,. apeza;
-

HUGO MUND, inspêtor. Sãl) pois, elementos in' d
_

de boa. fazel1d� "e{e� conf;-CClOl1ados, so

trinsecoB e extrínsecos ,se a anelas etc pelos motivos aCIma n�o !1'81S .podem &er

da confissão: a) Ser fei ' ,- usados, quando tanto dmhelro custaram.
.

I
ta perante autoridade

.

Para �nbores _ 'I
Mas, para isso, hoje ha remedb !

Cure seusmales e poupe o seu bom competelde, nela se in· CaselDlras·brins I
Na Tinturaria e Lavanderia Catharinense, la-

Pilarma C1_adinhMeirocoOmpr�andoana
cluindo II pol!ci�L seguo· "vam se c timgem se chimicamente terf!os de
d? torr�nctal lunspruden. Irava tas ,.hap' e'oS casimira. palha de seda, linho, vestidos de
.CH!. (VIde Acs. de 2 de , .. ,

I'
seda, lã, etc

Outubro de 1923, do Trib. bone's t
Reformação de Chapéos em geral.

de Ap. do Territorio do: , e c. T' t
.

L d' ú·'. h
.

Acre de 24 de Março de I ln urana e avan ena (\".,at armsnse
1928: do Trib. de Ap. do I Faz�ndo v. S� )lma compra de 100$, t.

de Angelo Benetta, Rua Abdon Baptista
"'.1...,; .... Rio O ande.�to Sul e de( I. a, a

..
e

.'
e 010 '_»B)J.»».tBJ__

-----------------------------------�-------------------------------------�--------------------�----------------------------�---------------

Prefeitura Municipal de -

[araguã
Requerimentos despachados

o processo de Carlos Fritz VOlell:���8:�: als�����::: Azeite Salada

virgem - Insuperavel pelo seu sabor . Insu'"

peravel pela sua esmerada, refinação.
App. pela Ins. de Alimentação - RIO - lob n 19782 • Analise 71

CLINICA CIRURGICA
do

DR. RENATO CAMARA

Edital
DIRECTOR DO HOSPITAL S. lOSE

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Lon,a pra
tica na Univ. Frauenklinik (Berlim) e AIIg. Krankenhaus de
Barmbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba

OPERA:ÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - laboratario de Analises.

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio Varga's, esqui·
na Rua José Bonif�cio, quasi defronte a Prefeitura.

Fala alemão.

CORTINÀSEdital
De ordem do sr, Ue. Pl'efeito Municipal e nos

tetmos do Decreto-lei municipal n. 64 de 10 de
novembro do corrente &00, torno publico, que se

acha aberta, nesta Prefeitura, a contar desta da·
ta até 15 de Janeiro de 1940, It. inscrição dos Ii'.

lUDos economicamente necessita jos ö que tenham
terminado o ano em estabelecimento de ensino
prhnario oliciaI, que queiram fazer curso profis
sional no Liceu Industrial do Estado.

Os interessados deverão apresentar os se·

guintes documentos:
1. Nota de aprovação do ultimo ano do curso

primario, onde 68tíverBID matriculadüs bem como

do BOa imediatamente itmterior;
2, Atesta.dns de exame de saude e vacina.ção.
Sec. da Pl.'ef. Municipa.l de Jaraguá, 13-12-39.

Rr'Datn StlCS, S:::cretario.

de diversas qualidades

NOZES MATEIGA
é a

.

Rio"Grandenses de La Qualidade

Preços de generos abaixo do tabellamento, na

Gasa B. UrubbaLombrigueira Minancora

ADVOGADO
DR_LUIZDE SOUZA

asade intas
Unica Casa especialisada em artigos de pintura, como:

Tintas, Vernizes, Pinceis, etc.
OFflCINA DE PI NTU RAS EM GERAL

de ROBERTO'M. HORST
It tfue dispõ'e de maior sortimento· na praça e offerece seus
-

artigos per p r e ç o s van.t a i O sos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o

Futuro . Garantino (.
Só o terá quem adquirir um titulo do

excellente plano

"UNIVERSAL H" 1

que foi lançado pena beneficiar a todos com

uma magnífica residenciB BQ valor de 100 contos
por 5$000

o plano que distribue mensalmente 211.105

premies, n'urn total de Rs .. 1.350:000$000.

Faça hoje mesmo Cl sua Inscripção em

nossa Séd ou na Agencia local.

Empresa
Constructora UNIVERSAL Ltda.

A maior organízação de SOl teios prediaen

MATRIZ: SÃO PAULO - Rua Libero Badaró, 103/107

Caixa Postal, 2999 - Tel. 2-4550 - Teleg. -Constructora-

Filiaes em todos os Estados e Agencias
no interior.

Proximo ao na..

ta) é abula na
Casa das Case.. ·

miras onde V. S.
encontra asmai..
ores vantagens.

---��I--------------�

I ��!�!!�u1!!!� si��e���ã�m

IDo
e n ç a S ano..reeaee, varizes e

eri®lÍpela sua cura.

Dr MENL éS AF1AUJO, CUf�íITYBl',
����EP�N�UM�__��������

;mm��-l��--;����mm�

���ritOt���;h:VL;b� I,Diariamente atende-se neste escritório para I
serviços iudicisrios ç" adrninistrcfivos

Fala-se portuguez, alemão e italiano

(Das 7 ás 17 hor s)
Jaraguá .. Rua Mrec:b.�i Deodoro

Edif:cio Ernerich Ruysam
.

Proprietarío :

José Figueiredo
de Cordova

Rua lS de Novembro, 416

jOINVI.;_LE

A Casa de Especialidades Alimentícias

•
osaw.�..m""_QI�_""""""'__ I_lJ:a " &

o anaior e anais variado sortiDlento eßl artigos para as festas de natal

VINHOS
nacionaes e ex...

trallIeiros,
brancos e tintos

Frutas seecass
Peras, Ma�, pecegos,

Figos, Ameixas,
Passas

PASSAS e FIGOS
em pacotes

Chocolates
em têbletf:�"-, em figur�s, em

caixas de fantasia,
Bonbons finos (praU..

nes) Massapão
em diversas figuras,

RAHA, ,doce de Oergelin

Nozes, Avelãs,
Amendoas,
Castanhas,

'Nozes america...

nas

FRUT,A,S
cristalisa�as

Compleio sortimento Goiabada OELEAS de Sardinhas na�lonaes
PEDIDOS em c:onservas Marmelada Cajú e exfranceiras ENTBEGABananada Marmelo

pelo Maçãs Pecegos Peras Pecegada Pecego Aspargos Couve flor Azeites na- a

Fn':'-'E 53 Tutti-frutti figos Mamão e outras Abacaxi Azeitonas Chucrut cronacs e ex- DOMICILIO" .'�
Ameixas Abacaxi Goiabas mats Goiaba Petit-pols Pepinos trangeitos
Coco Carambola Laranjs pj de ,ItIins «Ir· Ottllers' Palmitos Feijão Camarão

Caserniras, Brins, Riscados
Voiles, Pannos p. rneza

Ç9JÇht15, CobertQ�es
Roupas feitas p. éreanças
Calças Lité,s p. homens

Roupas para banho
Camisas Gannarn e JED

j Artigos
I de escniptorio

e escolares

NACIONAES

1
EX�·BAN·GEIRASFAZENQAS

em liquidação

Chapeos Cury
Chapeos para senhoras

.

Meias p. senhoras e senhores
SEDAS. variado sortirnento
Gravatas. variado sortimento
Linhas p. bordar e sergir
Algodões,MOTins, Armarinho

Fazenäas
MARCA

O;)Ja� Botões, Five lla:�
Capuchões, Casacos
Lã, Toalhas, Lenços
Artigo» para =nchovais
Blusas de seda
Combinações e jogos Jersey
Carnis ,s de Jersey

""
«O 'Li H, O»

PElTI!N
Acaba de chegar nova remessa das LEGITIMAS, sómente .com A FAIXA AZUL. Larguras de : 70, �O, 90,

--------��--��--��--,�--.�----�--------------
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• APRESENTA Ö MAIOR E MEHOR SORTIMENTO DE ARTiGOS PARA t.HOMENS, COMO SEJAM:

C,..IISAS, CHAPE'OS, CALçADOS, GRAVATAS, MEIAS, PERI'UMARIAS, LINHOS e CASIMIRAS
�

COmpleto Sortimento de ARTIGOS I'SPORTIVOS ,_ Depositario e:x:dusivo dos afama'" cllapiGseuaY
PREÇOS �UE NÃO ADMITTEM CONCU.ÚU!NCIA,

16 -12 --1939

Bua doPriacipe, 115 _, Joiaville
A maior Casa de artigos para homens no Estado
C»C".=-=-�JC:ifJCIIJC:lIlOOOrX:::II�:tC'4� -c:-�c:-=-:u:D

----------------------------------------------------------------------------------------------�------------------------------------

�red�!����!N�PDEI�redia� Edital de alistamento de jurados'
Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil ' "

FLORIANOPOLIS O doutor Arno Pedro Ho- 1 19 Waldem�r Daubrawa;
'Rl1a Visconde de Ouro Preto 13 esehl; Juiz de Direito da 120 Waldemar Oruba; ,121

ReSllladl di 381 Slfteil "tlizaii I. 4 de'Deze.�r. de1. Comarc� de Jar��u', San- Werner Bohr; 1�2.Walter
• ta Catanna. Brasil, na íor- Marquardt. Distrito de
CADERNETA n. 1.075 ma da lsi, ete. Hansa: 1 Augusto "IIoelk; I

Premios em mercadorias no valor de 6:100$000 2 Augusto Eickoff; 3 Au - d
fo� contem�lad� .�om mercadorias, moveis e tecidos no va- gusto Maas; 4- Bonifacio

lor de seis contos de reis (6:()()()fOOO), a caderneta n, 1.075, per- fAZ saber aos que o Oonçalves' 5 Carlos Anioi
t�ncente. ao prestamista Cristovão Nunes Pires, residente em fio- presente. edital virem ou de- neo O Carl�s Jantsch' 7 Caro
;����� E� MERCADQRI,\S NO VALOR DE RS. 30$000

Ie conhecimento. tiverem, I'J� OUo. Kr9Uing; 8 Emillo
3708-Ncrivai Marina, Brusque qu�. na conformidade d� Bolduan, 9 Ernesto Ruch
lS153-francelizio Lopes, Lages artigo 10· do decreto lel ert; 10 francisco Kees; 11
8498:-francisco juvencio da Cunha, Florianopolis 167 de 5 de Janeiro de frederico Neumann. 12
8176-S?eli e .Soloa Silva, Sa�o dos �imõei 1938, foram alistados os Felipe Brandes; 13 fr�ncis-
1490-ftla�elfla Tavares.. flonanopohs J'urados que tem de sAr:vir J' J .... ' I" G ílh0701-Zadl AraUJO, Irati . _. , ..•

.,. t co ese., Ih�n, '!- UI er�e
l'7460-0tto Zimmermann, Rio Negro nas sessoes -ordínarlas do Jantsch; 15 Guilherme FIS-
7651-Luiza e Gloria Costa Tribunal do Juri desta co eher: 16 Gustavo Kuch. 1 i
8324-Gu_stavo Nicolau Nioler, Itaj�í , marca, durante o proximo Josê' dos Santos; 18 J�ãO15421-Joao Henrique de Souza, Ttmbo ano de 1940 sendo os se- Tossini; 19 José Maffezzol

PREMIOS EM MERCA.nORIA�NO v�LOR DE RS. 20$000 guíntes: 1 Artur Breithaupt; li' 2() Luiz feiler' 2 lOtto
9337-Manotl Dias, Flcrianopclis] 2 Alb t M '3 A I '. '

lil23-Iolanda Ludvig, Joinvile
"

. er o .os�r, rno· Hillbrecht; 22 Pedro Wer·
17453-- Joana E, Witte, Rio Negro do L. Sehmídt; 4 Angelo ner; 23 Paulo Kaensemo-
l0625-lIza Bengart, Rio do Sul Rubini; 5 Alfredo Klug; 6 deI' 24 Rudolfo Sebeibel:
"756-Edi�e Go�dim, flor!anopolis Anselmo Rocha; 7 Rudel- 25 'Sebastião Roberto d�
79!l3-Zelta Marta dos ReIS, Laguna f S h '8 Alb t B tolli ,

19219--Frida Figueiredo, Joinvile
O O n; er o - o o I, Silva, Dado e passado nes

18803-Virgilio Gumele, Hansa-Isabel 9 Artu ...
' Emmendoerfer, 10 ta cidade de Jaraguá, aos

0l31-Benjamin' José ferreira, Lages Alvaro Bertolí; 1 J Afonso vinte e sete dias do mez
3666-Irma RafioH Doim, Lages May; 12 Alfredo Krause; 13 de Outubro de 1'lil nove

PREMIaS EM MERCADORIASNO VALOR DE RS. 10$000 Alvino Kassner; 14 Alberto centos e trinta e nove Eu
1227-Norberto Costa, Joinvile Francisco Voi�t; 15 AI!re- Ney Franco, escrivã�, �
19684-lsidoro Carvalho, São Francisco do Stahl; 16 Alvmo Hadlich; subscrevi.1675-Raulina e Candida Conceição, Laguna 17Arnoldo Krueger; 18Alfre· Arno Pedro Heesehl2873-Elsa Cassonate, Florianopolis '"

I0479-Helena Scheip, joinvile doFunkejl9AfonsoSchoone- juiz de Direito da Comarea.
05t7-Maria Domingos da Silva, Florianopolis mark; 20 Adolfo Emmen
30S9-Alice Cecília z-chmidt, João Pessoa doerfer; 21 "Basilio Schio
0946-Edi Chíchorro, Mafra h t' 22 B d G bb15445-Darci Costa, Costeira Pirajubaé

C e, ernar o ru a;
16700-Rolindo Weiss, Mafra 23 Bruno Mahnk"; 24 Ber

nardo E Mielke-; 25 Bernar
do Karsten; 26 Bernardino
H. da Silva; 27 Bertoldo
Hort; 28 8ertoldo Gumz;
29 Conrado Mielke; 30 Con
rado Karsten; 31 Conrado
Moeller; 32 Curt Vasel; 33
Carlos Hafermann: 34 Car
los Porto; 35 Carlos May;
36 Eduardo Kellermann; 37
Erxestó Czernewicz; 38Er·. _

•

nesto Lesmann; 39 Emano- !. -

cl Ehlers; 40 Emilio

Piaze.,
»A�r-SÁRt1Á fELi. (' .'

.

-

--====================- ra; 41 Emilic Silva; 42 Emi
HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES Iio 8ehnk('; 43 Eugenio 1IIl11li1[21l1llillilllUillllliIOltlll1l1ll11ll1li1l11l11r11

Wolf; 44 Freymundo Frey·:
gang; 45 Freym,:ndo FreY-1berger; 46 Franz Hesse)
mann 47 Fritz Bartel Juni
or; 48 Frmcisco Fischer IJunior; 49 Frederico Hasse;

IfiO Felipe Frenzel; 51 Fre-
Iderido Moeller; 52 Germa· \

no Enke; 53 Godolfredo G.'
Lutz Luce; M Guilherme M A R C A S
�eege; 55 Germano Etnn�e 'Gr.-t"'ner· e 'Jaragua"Filho; 56 G Rudolfo fiS- M

cher; 57 Gustavo Haens- l

chel; 58 Germano Gascho;
59 Hans Meyer; 60 Henri
que Kopmann 61 Hans
Loss 62 Honorato Tomelin; Optima O p p o r tun i d a d e p8ra o N a tal
63 Honorato Stinghén;
64 Henrique Piazera; 651
Hans Wille; 66 João Kar· I
ger; 67 Jaéob Buch; 68 ja-

II
cob Emmendoerfer; 69 jo
se Emmendoerfer; 70 João

B ICYCLETAS I
��r�:f��(\�;5e;��0710)p��r��
Muller; 73 jose Peters; 74
José Ersching; 75 julio

n.. k
Piazera; 76 Julio Pedri; 77

ur ODP �i����� �ia.���:; J:rti;L�Ô
Leopoldo Jansen; 81 Leo
pOldo Grubba; 82 Leopol

NSU-Wohrsport ª!$i�ª�1��ffJ���
(j gerI; 88 Martin Stahl; 89 �nr'tl·m,ento ,;Ie-.

. Oswaldo Buch; 90 Oscar �W. Uj

NS'U Opul ?����!:��i�'��:�;:�� BRINQUEDOS
-

-
95 Paulo Wunderlich; 96

e muitos outros, artiO'os'presentes a preços ao
.

-

Paulo Theis; 97 Rodolfo �.

f.mmendoerfer; 98 Reinol alcance de todos,

•
. , do Rau; 90 Roberto M.

i Mach.nas de Escrever Horst; 100 Roberto .\tar·
. I quardt. 101 R.icardo Tava

Machiltas de costura res; lO::! Ricardo Jensen;
103 Rodolfo Schulze; 104
Rodolfo Meyer; 105 Rober·
to Milke; 106 Roberto fun·
ke Filho; 107 Silvino Pia
izers 09 VergiIio ..Rubitti;.
:110 Victor Ogulke; 1 t 1 'ViCi
tor Nagel; 112 Victor Hardt;
'�!3 WiHy WlI1serski;;..:.J.l4.
�Walter Harrtlck: it5 Waf.�
ttr; lansen; 116

_
Walter I

I rochnow; 117 Walter Brei-

O novo, SABONETE
PE]AS é o maior succes
so da época! Artigo de
qualidade por preço po
pular.

ISENÇÕES DE PAGAMENTO POR CINCO SORTEIOS
11354-João R. Mayer, florianopolis
8S52�Domingos Pereira Junior, Itajaí
0995-Avay João Lino, Florianopolís
4752-Maria Sinora Borges, Tijucas
19593-Jorge Parucker, Joinvile
52fO-Basilio Mancke, Matos Costa
2332-Leopoldina Perez, Corrego Grande.
12332-Ana Ramos, Flarianopolís '.

5564-Evaldo dos Santos, Laguna
0079-5ociêdade Beneficente dos Operarios, florianopolis

� �/ 0)�IFIi'il� o

(0) U�f��lf�O r���rSo
Florlanopolís. 4 de Dezembro de 1939.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho, fiscal do Governo federal.
PROPRIETARIOS J. MOREIRA & CIA.

••.....
.

, .....

...... -,

�{t:::·
\

"

':'::'_-_
,
__�>:í� :

;)

!:.:

"

.'

devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com

escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo

Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e c�iminais e encarrega-se
de inventarias defezas de contravenções flscaes, elabora contra

tos de socied�des em nome coletivo, em comandita simples, de

capital e industria, por 9uotas, de socie�ades anonimas, c0!'lan·
dita por ações, de socIedades cooperativas, de penhor agncola,
penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e tlua1quer
na.tureza, àssim como requerimentos.

HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas.

Ginásio Parthe non Paranaense

Soci9dado do Atiradores Jaraguâ

(sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
RUA COM. ARAUJO N. 176. -. fÖNE 1·1-9-2

Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á la. série do curso Fundamental.,

Nos mezes de Dezembro e �aneiro as
'

aulas deste curso são GRATUITAS. E
Faculdade de Comércio do Paranj

(Escola' Remington)
Fiscalizada pelo Governo federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Auxi
liar de comércio. Internato e Externato,

CURITIBA Paraná

25 de Dezeml ro

Baile Publico -de' Natal
Preços antigos sem augmento
Pagamento em prestações

31 de Dezembro
Baile Publico de S. Silvestre

Orchestra: a:Caramurú» � Joinville CASA RAU BancoAgricola eColD
rIl[IJlIIrI1[i(i)IIIL'dIlOltlflJliIlIltI�IiI(§J1I1lIl Dlercial deBlulDenau

Ma�z:BLUMENAU II
Filiaes em jOINVILLE, JARAGUA' �

e HAMONIA�asa �arlos MUJ
PARA O NATAL

GRANDIOSO

I

,
I

.1

Capital autor1sado 2.000:00Ô$OOO
Capital realisado e reservas 1.870:392$020
Total dos depositos ca, 18.000:000$000
Faz todas as operaçies bancaria

no PajzI
I como descontos e caução de titulos de expor'

I tação e outras operações de credito, passes
para 8S princlpaes praças 110 paiz, medianté

taxas modicas,

Abona em contas 'correntes os seguintes - juros:
A tlispssição, sem aviso, com retiradas li-

vres para quaesquer importancias 2 %
Com aviso. previo (retiradas com aviSOR

conforme a importancia li retirar) 4 %

Dep')sitos Populares Limitados (até 10 con

tos) depositos iniciaes a partir de 20,
subsequente a partir de 5$000 4: 1/2 %

Prazo fixo de 3 mezes e depois 2 mezes
,

.

de aviso para retiradas 5 %
Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezes de

aviso Para retiradas .60/0
Succursal em JABAGUA'

EXPEDIENT=:: Das 9 1/2 áli 12 e

da.e 13 1}2 ás 14 1/2 horas,
Sabbad08: das 9 1/2 ás 1 t 1/2 horas.

Caixl. Postal n. fí5 End. telegr. cC.oa1xa_

,

,,� ..

Gosch 11 Irl1lios
Fabrica de éàlçádos

�
.

-'. J

LOJ A: AVEN. ','GETULIO. VARGAS
:::. -J. I

, • >

Material electrico em geral
Pata r-á i O í" p�tÍ!lados, pratead_

"

e nickelados

Lotnar Sonnenh6hl.
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iO(�O���:S!�p��Ca:!�!;':��o�I?:!1 ESPORTES v'Correio" Social
do, o .maís que dos autos Realizou, domingo ul- ADE'

ela- (Vicente de Souza, eousta, dlsposltívos lega. timo, seus primeiros [o- FELICm

I1s. 31 vJ eque o depo. es apíícaveís e juríspru. gos, na sua cancha à Felicidade humana I harmonia dos povos!

ente afirma que esse de dencís asaente: JULGO rua Marechal Deodoro, Aspiração fallaz! Idealidade ... Mytho L..
-

•

poimento foi prestado procedente a denuncia a novel e sympathica 8- Dar corpo a ídeaes tão bons, tão bellos e
. t�o novos,

pelo denunciado f!}resen· apresentada contra Car- gremíação desportiva ja' fôra no orbe Encerrar todo o espaço Il3fl�ltO, .

te eoncientemente, isto los fritz Vogel, psra pro- raguaense, Brasil F. C., todo o azul, todo o cêo. tudo o que e circumscripto

é, que o denunciado es nuncíalo como realmen- que, não obstante ser de á luz, que e um sonho

ta va perfeitamente scíen te o pronuneío como in recente tundação, já con- consoladot ...

te do que estava Iazen- curso na sanção do art. ta, em seu selo, de um e o sol dilue a

do, digo depondo. (víctor 266 § 2 da Ocnsclídaeão elevado número de ele- num céo risonho

Rosenberg, fls. 32). AU das Leis Penaes e o su-
mentos da nosse moci- para a alteluia

nal, «das proprías decla. jeito 8. prfsão e julga- dade dispostos, de ver- do amôr .. ,

façõe8 do denunotado.Imeato. O Snr, Escrivl� dade, á pratica de um

reveladoras de lembran- lance o seu nome no rol são amadorismo esporo

ça perfeita do crime e dos culpados e expeça tivo, cuttívando a boa Ânniv�r8ario8 esposa, com o nascimento

das 8U38 elrcunstencíes, contra ele o competente camaradagem e guiando de uma linda menina que

se vê, que tinha ele COL mandado de prisão. Pre
se pelas palavras [uve No meio de suas m�Iti- terá o nome de Dirce Ma

clencía perfeita �o que 80 o Reu e decorrido o
nalíanas -mens sana in pias occupações diariss, ria.

fazia, excluindo assim a prazo do recurso, voltem corpare sano». viu passar mais um anni

hfpotese que de estava 08 autos conclusos. Cus' As partidas de apresen- versario dia 4 do corrente,

com as facuLlades men- tas afinal. P. I. R. tação, domingo, vinham o nosso collega de impren

taes perturbadas" (Trib. sendo aaeíoeemente es-: sa snr. Augusto Mcntene:

de Ap do Bstedo de Säo DESPERTE A BILl peraoas por todos os a- gro, o operoso super vi

Paulo: Ac. de 8 de Maio S deptos do esporte bretão sienader da Radio Dlíusor a

de 1939, Rev. Forense,
�

DO' SEU· FIGADO
ainda mals que o BrasiÍ l

de Joinville .

voi, lXXX Fese, 437, pg.
F. C. pala as mesmas Embora um pouco tarde,

420). De .nte do exposto, Sem Calomelanos-E Saltará da havia convidado 08 qua. por força de sua publica

(\ ensaío feito com a Cama Disposto Para Tudo dros do valoroso Alliae-: ção, cCorreio do Povo»,

«Atebrina,. para atribuir Seu firado deve duramer. diaria. ça, E toí bem premiada apresenta no entanto a Au

an acusado uma pertur- S:"!e'bili.eo�::''':;..::ii!!::''::te�il: a espectetíva geral. De8- gusto Montenegro since

bsção mental, não sur
alimento. não lião dil"ridoo e apodre. enrolarem-se duas bellas ros votos de felicidades,
cem. o. cuea iDcham o estomege. d b

tiu O efelte desejado, Sobrevem a prisão de ventre. Vo08 partidas cheías de lan- com um gran e a raço

pois ii Avideneia dos ta- do�'eTutoa�d:.:.:,m��uevi.i:er:: ees emo'cionantes enthu-
- Dia 8 anniversariou o

t08, demonstra o contra- manyrio. síasmando a nu'mero8a sr . Victor Deecke, actual
Uma .imples 8v"".ação ..lo toeari t d J

.

rio. Quanto ao nervo8!s. a ca...... Nada ha como as faJll_ a8s1stenci& de começo a men e exercen o em om

mo oon8tatado no acuo �;:t'::maC!!Z,E��;�m�: fim e em ambas vencen- ville, as funcções de geren

slAdo, nAo podia 18er si- livremente -- litro de bili••• voe@ do O «Brasib O ·esqua. te da filial do Banco Agri·
""..te_ disposto para tudo. Nilo ... -

" I C
.

I d B
.

010, O remorso que o a- .am damno: 1110 ,..aT" 8 contlldo 1110 drlo B de -4: a 2 e o es· co a e ommercla e lu·

na tribulava de ter lançado ii!'��,:u � f:""Piil!f: êT: quadrlo A de 9 a 1.1 ménau
,

mio de uma creança de TERS pua o Ficado. Nlo a""';M Os quadros do »Brasil»
- Ola 11 fez annos o

c.nze anos apenas, para
imitaçiiee. Prego: 3$000. estavam aS8im constitui· sr. Heleno Nicclluzzi, pro-

satisfazer 08 seu8 inst1n- dus: genitor do nosso amigo

.
tos bestiais. Do que fi· ELIXIR DE NOGUEIRA

1. ,uadro : Arno' Had Venancio Nicolluzzi, em-

Novc;:mbro 983 - B L UM E NAU cou demonstrado, eviden, lieh, Mor&ttf; Gros�klags pregado da eTypogl aphia

Santa Catharina cia-se que o denunciado
o remedio que tem d"purddo Hertel Alfredo· WllJy' A"enida».

ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili••••-iiiiii-i
c-orrompeu a vitima. Jujz

o s.ngue de tres ger4çóes! Eddy, 'Haroldo Mielke � - Ainda dia 11 com-

da formaçlo de culpa Empregado com exito neU: Lorenzo.c' pletou anniversario O snr. Ondu\açAo
que fomos, temos bem feridas

2. quadro: Mabnke; Orestes Bagatolli, residente Permanente
em mente ainda, quando Ftnkbeiner, Hasse; Spru· em Retorcida,

-

.

a vitimA prestou as suas
Eezema·, ng, Minho, tMeyer; Ar·

- .C.omp_letou mais um (Salao de Urslla lrueck�e..e,

informaçõe8. A ingenui.
Ulceras thur, Affonso Victor Ni natahclO dIa 13, o sr. João . J' B 'f

.

'( d'

M h ,.
. ,., L' d C . t

a rua ose om aelO I pre 10

dade dtlmonstra digo era
anc as co&mi eIngo. .UÇIO a o:, a, c�mmer, Vva. Breithaupt) é onde ás ex-

demonstrada 8 cada pas'
Derthros Conforme soubemos o clan te em Itapocusml:Jo. mas senhoras e senhoritas serãG

80. Pois, como ficou es Espinhas Brasil F. C., do quai, a.tt�ndidas ,com a m!lior prollt,.

crUo, (fls. 29) el" .0"0 Rheum81isme um (tos 'plinclpaes dire-
Nascimentos hdao. Serviço gara�üdo. .

... er.
! Mais uma he d' à b Trabalho que nao qaellDa e

pode explicar o que o de- Escrophula.s ClOre8 o conhecido sport·
r eira ca a não prejudica o cabello, resti-

r2=====================
nunciado fez nela. Procu- syphililie.s man Edmundo Emmen· Qde f'�riqUpeCer o lar do sr. tuindo·o o seu brilho natural_

_ liiiJ rou a defeza por todas as
doerfsl', já támbem tra·

uermo iccoli e de sua OndulasãC\ permanente

Café Cathari ne.nse formas demonstrar ser a
SE.....PREs�M����!\ÉLHORI... tar em breve da orlant- �:�:n�::e��r um anno)=

ofendida uma leviana. -Por ELIXIR DE NOGUEI�A
sa910 de quadros de bo·

" R O MEU "
testemunhas «arranjadas:.

la ao cesto e de eutros

pejo genro do acusado,
Grand. Depuretivo do )"n�u. esportes.

prQcurOU se nãú sé fazer
-

I
da menor, por assim dizer Re.ls'ro avll _ Amanhl o Taloroso com seus sempre
uma decahida, como ainda d t d d no f" L
enxovalhar. a honra da .

Artur Mu�l1er, E�c.rivio e Ofi- e a· es la o eequa rio vos 19urmos" a

I dO'
Clal do Re_glStro Civil do 1. dis- do Aymoré F. C., de8ta Scuela Modema» e

m e es�. .depolmento trito da Comarca de Jaraguá, cidade, que conta ele- «ltalo-Americano» �

destes não resiste ao de· Esbtdo de Santa Catarina, Brasil. mentos de real prestigio
No dia 31 do corrente

poimento sereno das tes. Faz saber que compareceram no esporte bretlo, ex-
o seu ultra-moderno termina o praso concedi·

Recente!"ente in�t�lado, obedece aos mais rigorosos. pre- dtemf�nh8ldda acusação. Na- :'�n��Zoe��gid��i;:� °l�i ddi: cursionari para ]oinville systhema de córie do pelo decreto n. 1.116

celtos de higiene _ Serviço rapido e esmerado a KOU emonstrado que de se hllbiIitarem para casar-se: afIm de disputar uma poderá vesti1 o ccrr. para o registo, sem mu1ia,

(A N N E X O A O B A R C A T H A R I N E N S E) possa desabonar a con· EDIT partida amisto�a com o elegancia ebom gos-
dos nascimentos occorri·

t!=========---======::'=:::;:::;;;;��I" duta da vitima. E quanto a Alf d
AL Ne. 1006

forte cODl'unto do Clube to, dl'spondo tam-
dos desde 1879 até 16 ele

.:;;;;;;;;;;=;;:�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;......;===;;;;;;_;;LI;;: mllle des.a, 8 --stemunha Hardtr.e o Marquardt e Adele
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d t

,_
CI • u; Fia,lu. .

everelro es e anDO, e qMe

Mar"�"o Ir:= I
Felipe Frenzel que ::esta· fie, selteiro, lavrador, com Sabemos que a embal·.

btm de variedo sor- não foram dados a assente

.. IndOS belece a verdade pois co· dezanove anos de idade, natp- d d é I timento de casemi- em epoca legal Todos os

I' b. d'
nhece·a desde p�quena e ral,de Pomeroda� d�miciliado e

xa a ·08 aymor s segue
ras, ll'nhos p a Im. interessados deverão pro

a nca e ""'hapeos de Palha
'

.
reSidente neste dlstnto no luaar sob a pl'esidencia do 8r I

'- nunca lhe con_tou que tI Ribeirão Grande do Sul. filho"'de
.

b
curar o cartorio do registo

P
,

da I
d

.

'd
Macio Tavares.

I
each, etc. etc. .

'I I
.

remia co,!! �edalba de Ouro na Exposição Municipal de
vesse passa o ou VIVI o Albc:í1o Marquardt e de Berta

CIVI para ragu artsarem sua

jOlDvllle em 192ö e Farroupilha de 1935 em casa de mulheres da Kanles Marquardt, lavradores, Secção de artigos situação, pois exgotado ()

.E d t I h:------
vida. Se a vitima detiva· ra�uraes d�d Bl:mena�, c:::mi!!i' I para homens, prazo, o registo somente

Rn ereDço
e egrap ICO: a M A R C A T TO,.

I
mente fosse uma menina �� ��aer Ri�e�:sG:!ded:'S'�I.'� poderá ter logar mediante

ua r. "lIdoo Baptista � Jaraguá deprauda como querem . E_la, s()lteir�, domestica, bra- • " . � Romeu pagamento da multa e ,de-
_ _ fazer crer as testemunhas sIlena, com vmte lIDOS de idade, """,""

j
maís formalidades exigIdas
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riam, IDas silll todas as natural de Blum�nau, domicilia· -"": 1II'f' ....

testemunhas que foram ou.
da e re�id��tll nelle distrito Dg O I

·d E"
. lugar Ribeuao Grande do Sul. "·n.r,,,OllC

P N IVI. as. sl�plesmente In. Jaraguá 8-12-89, . ;�.:.�,�''''I' Em sua prvpria casa, nas

Rua Barão do Rio Branco K. 02 CliveI, que uma menina,' S'�\�hyr I apao 00 I horas vagas, na mais ren·

T d rt
note·ae uma creança de E: para que chegue ao conhe ollJJ. 'od.;t. . .;;.,t d

,.

I t'st'

O OS OS qua· os e appartamentos com agua
cimento de todos passei o pre- PlUsko tE \'::::';;:, .

osa, <?flgma e. ar 1 lC!l

c.t t f
.

onze anOI, posaa ter sente edital que .será publicado . IHiPr.nST···' I
mdustrla domestlea. FiaI

orren e. quen e e na. tantoi defeitos. Pelo ex. pàa imprensa e em cartorio on-
.lUO u .. 5 para ambo� os sexos I.·

E/eJlador, frigorillco • Cosinha de la. ordem; posto Con8iderando que de será afixado durante 15 di..
MI.v ;};'.Llj·O· f' 'f O

.'
d

S I d· a confi...lo do indiciado ii aIeuem souber de impedi. ACIDEZ
da afamada marca:

orma-se gra IS. ese]an Q.

a as e amostrai para Os Inrs. viajantes." t fin ai 4. ��c.-t!
se amostras e catalogo�

Automovel na e.tação
contem para a sua .....11·

men os ,_:;s;.::zl.,. s leiRes. �.� r fi;'��--;.,�� LACTA illustrados do trabalho It

CURITYBA
6.

dada todo. os requesitos EecriYio Distrital e Oficialoo ·���..:l&:,Jif1. executar, remetta 3$, mei
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:�: :�;:!!j:':�)C��:l� e 0lnarla alter Hortel Presentes paraosmaridos: fRACOS E ANEMICOS!

de oorromper; b) por meio
Isqueiros Tomem:

de atos de libidinagem;
Canetas tinteiro VINHO CREOSOTADO

c) com ou. contra a pes.
Grande sortimento de relOP"" Charutos Po Pb. Ch. JDio d. SIIYI Silvei,.

8õa da vitima; d)a meno· e artllol de ourivesaria, beU_
Cachimbo8 ú..,...._ ... _:

Praeat
..

Canivetes Tossea
es para .......ora Navalha.,Appare-
e leab--

Resfrl.cIot
.

...._ lhos p.barbear,etc.
COICERlOS IE RELOmlS Serti,. .aralUdo �

Rua Abdon Baptista - Jaraguá
.
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Pomada Minancora
E' a r-omada ideal !

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

Faça do PEJAS o seu

sabonete! Delicadamente
perfumado. amacia e em·

belleza a cutis. Peça sem

pre SABONETE PEJAS!
Avenida Getulio Vargas

Bronchi'"

A Farmácia Cruz,
deAvaré,(S. Paulo),
curou com a eMI
NANCORA» úlce
ras que nem o 914
conseguiu curar.

Da. Carolina Palhares, de Joinville, curou com

UMA SÓ. lATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes!! !

Adotada em muitos hospitaes, casas de saude
e clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira ePOMA·
DA MINANCORA,. nunca existiu a não ser em

su�s latmhas originais com o emblema simbólico
acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira

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

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA.
de JOINVlllE.

HERMES fONTES.

Estudantes que 'regressam

Em gôzo de férias, do

Oymnasio Catharinense,lo
reno e Durval. filhos do

industrial sr, João Marcat·
to, e João Luiz Neves, fi

lho do snr. João Neves,
funccionario municipal.

Do ..Collegio Coração
de Jesus>, tambem de Fio·
ríanopölis, es senhorítas .

Aracy Mueller, filha do sr.

Arthus Muel!er, oíflcíal de
registro civil, e Marilia Pai

va, filha do sr. Paulo Ary
de Paiva, agente fiscal fe'
dera!.
Do c:lnstituto Bom Jesus.,

de Joinville, os jovens An
tonio Ferreira, filho do sr.

Julio ferreira, collector fe

der.al; Siegolf Rau, filho
do capitalista sr. Reingld�
Rau, e Arno Harg�r, lfilhQ
do sr. Theodoro Harger.

Tin ç�s . Esmaltes,. Ve_rnizes.IU I PWCl!lS.
T()dos os a r tigo s para pintura e construcções.

Mordentes e Anilinas
pOl a serviços de madeira em geral.

Econijmise tempo e dinheiro comprando
Casa de Tintas

C. Zinderstein & Cio.
Rua ]5 de

FerlDento Medeiros
Produdo de alta qualidade péH<! DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer
PASTELARIAS

REGISTO DE
NASC�MENTOS
SEM MULTA

Termina este mês
o praso

Situado no ponto mais central da cidade - Preferido pelas
peslo.as de fino paladar

c::t

Secção de Bonboniere
Permanente stock de

Conservas

de MARTINS JARUOA

ainica Elpedalilada do

Dr. Alfredo ameUo
Medico E.pecialista com pratica no, Hospihles do Paiz e daEuropa

DOENÇAS DE CREANÇAS e QEOIMEN ALIMENTAR - MO·
LESTlAS DA PELLE e DIAGNOSTICO PRECOCE DA LEPRA

CURA_RACIONAL DAS ULCERAS GASTRO. Duodenaes 8e�
operaÇlo. - REGULARIZAÇÃOSCIENTIFICA DANATALlDADt::
(Methodo mode.r�,? para evi�ar . � gravidez sem empregar meios

artlflClaes e pre)UdlClaes ao organismo.)
T.ratlmento rspecialisado du Doenças Internas Infecciosas Tro'
plcaes e Nervosas, princip�lmente, Epilepsia, Hyateria, DeeiÍidlde
Sexual, Espasmos, G'llUetra e de certas modalidades de Paralysias

Consultas Olarias em Gaspar
(Via Blumenau - Conducçio a toda hora)

na CASA

Jala DOaBRIWI
E.crophulo..
Conv.lec:entel

VINHO CREOSOTADO
é IHn .weder d. Mlide.

§
LAVANDO-SE COM O SABÃO

Virgeml Especialidad e I
de WETZEL & elA. JOINVILLE- ..

.

(Marca registrada)
POUPA SE TtMPO, DINHEIRO f ABORREQMENTOS

s"ßÃ���RetAt
EspECIAllOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


