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II.BRASILEIROS.. O lêrna da nossa vid.a tem de ser: Uni Ç> .-EYr-tm���EIt.Ç.lt*. !ar�m..Q� da Pátria �ma entidade sagrada e peJo trabalho � engrandeceremos, �ornan�o:
a rica, torte e respeitada. Pernameçamos dignos dos nossos -

.' -tradições-de- honra, continuemos a mostrar' que sabemos sentir, pensar r ag�r .m�u.ls!o.
nados pelos altos interesses nacionaes; demonstremos, emfim, que somos donos dos nossos destinos e estamos decididos a realizal-os sem temer perigos n�m medir sacrifícios
Esse deve ser o voto mais vivo, a promessa mais consciente, o desejo maís puro de todo brasileiro, neste dia glorioso, consagrado ao culto da Pátria. »

(Do discurso do Presidente Getulio Vargas, na tarde de 7 de Setembro)

Nono CongressoBrasileiro deGeographia
Iniciados os trabalhos com invulgar brilhantismo. A exposição.' Primeiros titulos conferidos pelo
Congresso. As Commissõés.
Tiveram inicio dia 6 deste

mez, na capital do Estado, os

trabalhos do nono Congresso
Brasileiro de Oeographia, que,
como estava sendo esperado,
transcorreu n'um ambiente de
rara solemnidade, sob a presí
dencia do ministro Bernardino
de Souza.
E' de facto uma correspon

dencia logica da nossa cultura
a escolha da capital catharinen
se para séde do nono Congres
so Brasileiro de Oeographia. E
a cidade que tem no seu pas
sado nomes iIIustres que sou

beram dignificar, como expres
sões vivas da intelligencia e da
cultura, não só o Estado mas

a Patria, no que ambos já al
cançaram no terreno das gran
des conquistas do espirita, sou
be receber agora, condigna
mente, magistrados e professo
res, technicos e diplomatas, lit
teratos e jornalistas, dando a

todos o melhor carinho e as

maís inequivocas provas de bra
silidade, como reflexos da gran
deza reconhecida da alma ca

tharinense.
Sabbado, dia 7, eomo preito

a gloriosa ephemeride nacional,
foi celebrada missa votiva pelo
Revmo, Sr. Arcebispo Metropo
litano, e as 14 horas, no pala
cio da extincta Assembléa, a

sessão solemne de installação
do Congresso. No mesmo dia,
cêrca das 16 horas, foi inaugu-

. rada a exposição dos trabalhos
de Oeographia e Cartographia
do Brasil, pelo interventor fe
deral dr. Nereu Ramos, fazendo
o discurso official o dr. Alta
miro Guimarães, secretario da
Fazenda.
COI?pleta� a exposição maís O Major Affonso de Ccrvolho trens-

de mil e quinhentos mappas dos •• -

bmunicipios brasileiros, com per- rnltte rmpressoes so· re os poises em
feitos detalhes d� situ,!-;ão de luta que visitou
cada um, no senttdo so agora
alcançado de fixar principias,
divisas e circumscripções, tra-
çando com precisão o desen- O major Affonso de Carvalho no Brasil) pelo presidente Oevolvimento e os caracteristicos não é somente um technico mi- tulio Vargas, habilmente secunterritoriaes de cada um, de for- Iitar e uma das figuras mais dado pelo ministro Gaspar Duma a ser passivei um conheci-

queridas e conceituadas do Exer- tra, nas questões militares.»
mento amplo e prompto de que cito brasileiro. B' tambem um Depois de dar impressões soé o Brasil. escritor de indiscutivel mereci- bre a vida de Berlim, a nor-
Lembrados pelo ministro Ber-

mento, autor de trabalhos con- malissima vida de Berlim, ondenardino de Souza, na sessão
sagrados pela critica de varias se pode ver as galerias de arte,prep.àratoria" os nomes dos srs. países do continente as exposições. de flores, os

pres�dente O'etulio Vat:gas,. para Integrando'a
.
representação theatros, etc., diz mais adiante,Presidente, de t{onr.a, e 1'Itter� brasíléífa nos centeilarios de o maior Affon(;lo de Carvalhö:

v�ntor Nereu Ra!fl'Os, para Pre- Portugal, o iIIustre militar apro- «Tive opportunidade de obser
sldente. �enemento d? Congres- veitou a opportunldade para var, pessoalmente, as boas ma
so, dlpglram-se o� dígnos con-

percorrer varios paises da Eu- neiras dos soldados allemães
gresslstas a Pal�clo do Gover-

rapa. Em vinte e trez dias este- na Hollanda, na Belgica e na
no, onde annu.nclaram ao Che-

ve, viajando por via aérea, na França. Não ha odios entre infe do E:cecutlvo C!ltharinen�e Allemanha, França Belgica, Hol- vasores e invadidos,mas desejoas prlmel�as honranas confert- landa e Luxemburgo. O gover- de cooperação, de reorganisardas pelo Illustre �onclave.. no allemão o convidara a visi- e de restabelecer a' normalida-Resl?ondendo .a. commumca- tar esses paises. de; Pude ver algumas bandeiras
ç�o feIta pelo mlßlst�o Bernar- Regressando de sua excursão, da Cruz Swastica. Não possodmo de Souza, o l1�terv�nt�r o militar "doublé" de escritor esquecer que, durante todo.o
N.ereu Ramos pronuncIou hgel- não relutou em dar impressões caminho que percorri, sempre

ao representante da "Associated via mesmo os mais humildes
Press". O seu depoimento pre-I cidadã<ls hollandezes procurà
cisamente por se tratar de um rem falar com os allemães, em

publicista e de um official do bora não confraternisassem
exercito, reveste-se de uma elo- com estes como os franceses
quencia incontrastavel. fazem em Paris, onde difficil- _
Inquerido pelo jornalista, el- mente se pode acreditar que

Ie disse, entre outras coisas: antes fossem inimigos. Os sol
"Visitei a Linha Maginot e não dados germanicos, na França,
hesito em chamal-a de "bluff", parecem pacificas turistas, car
uma vez que granadas de ca- regando, ao emvez de fuzis,
nhões relativamente pequenas machinas photographicas�.
perfuraram as suas torres. Em- E' ou não é altamente expres
bora os soldados francezes me- sivo o depoimento? Não cha.,
reçam homenagem pela sua ga- mamas para elle a attenção dos
Ihardia, não posso esquecer que se deixam passivamente
que o seu espiritivo combativo, conduzir pela imaginação dos
muito affectado pelo communis- inimigos da Allemanha.
mo, se mostrou incapaz de apre
sentar-se como no Marne, em

1914, ou nas guerras napoleo- DOIS NOTICIARIOS
nicas. Os ingleses e franceses,
ou por falta de informações,ou
por ignorai-as propositadamen
te, parece que ficaram de olhos
vendados, mesmo depois da Onda 25,31 m . 11855 K'clos
fulminante campanha da Alle
manha na Polonia. Seja .como

for, esta guerra consagrou, de
finitivamente, os regímes auto
ritarios, afundando as demo
cracias - e representa a reac

ção victoriosa do nacionalismo Dois noticiarias de ultima
i!lspirado pela (evolução sovie- hora, didriameníe
hca.
As nações cujo patriotismo foi

enfraquecido pelos politicas,
foram facilmente subjugadas e Phal'macia de Plantão
perderam a sua independencia.
Orgulho-me de ver que isso foi Eshrá dt� plantão ama
perfeitamente comprehcndido, nhã a Pharmaciil cNcwa'

----�--�----------------------------�'----------------------

ra alocução, agradecendo em
seu nome e no do Estado o ti
tulo que lhe era conferido que,
- disse - guardaria com O
maior carinho, não como sendo
para elle, mas para a sua terra,
para o seu Estado, pedaço do
Brasil que apenas cumpriu o
seu dever mostrando achar-se
integrado dentro da Patria, dos
seus anseios e collaborando
sempre para o seu glorioso
destino.
Constituiu uma homenagem

tocante para nós, catharinenses,
a visita feita pelos congressis
tas ao tumulo do saudoso des
embargador josé Boiteux, o

qual, como secretario da antiga
Sociedade. de Geographia do
Rio de janeiro, foi o idealisa
dar dos congressos de geogra
phia.
Para o proseguimento dos

trabalhos foram eleitas as se

guintes commissões: - de Geo
graphia Mathematica e Carto
graphia; de Oeographia Physí
ca ; de Oeographia Botanica e

Zoologica; de Oeographia Hu
mana; de Oeographia Econo
mica; de Explorações Oeogra
phicas e Geographia Historica;
de Methodologia Oeographica;
de Monographias Regionaes, al
cançando tambem estudos es

peciaes de Corographia Catha
rínense e da cidade de Floria
nopolis.
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Berlim, ] 2 (Transocean,
ag. allernã) :

_. Entre <1S

varias localidades do nor-

MarchalD para a guerra total os paizes europeus e�
_B�����uln\c���o��fa� luta., Ataques aLODdr�seBerlilD
informa que por occasião

.

do ataque aereo britannico' te da Allemanha na noite
a esta capit»l foi attingido passada atacadas pelos
o edíficio do Reichstag, aviões britannícos encon
te��o. sido damnificad?s os trarn-se Hamburgo e Bre-edificios da Academia de .'

Artes, Uniao de Engenhei rnen .. Houve incendios
ros AlIemães e grande nu e estragos em algumas
mero de estabelecimentos residencias Pereceram va·

públicos. rías pessoas. O numere

exacto de victirnas não
poude ainda ser verifi
cado.

BERLIM, 9 (U. P.)
I Em fontes militares desta

BERLIM, 12 (Transocean, capital, declara-se que os

agen. allernã) - De fonte ataques aéreos em massa
competente communica-se a Londres proseguirão, dia
que durante o dia de hon- e noite, até esmagar a re

tem foram destruidos pela sistencia britanica,

•

Hora: 20 a 20,1'>'·�
22 a 22,15

HORA LOCAL

nica'se de fonte autori
sada que foram feitas
comprovações por circu
los competentes allernães
de que a Royal Air For
ce. vale-se de novos rne

thodos abominaveis pa
ra combater a popula-
ção civil d.a Allemaoh� A tactica da offen- Morte traoicaNuma localidade fronte. •

.,

riça do oeste do Reich siva allemã �stu
foi encontrado um sa- dada por missão

Washington, 12 (Trans quinho do tamanho de militar yankee
ocean, ag. allernã) - A uma bolsa de senhora, STOCKOLMO, Transo
proposito dos estragos frouxamente atado e que eean, agencia allemã)
causados pelos bornbar- fôra lançado PO;" um a- Informa-se de Londres que
deios inglezes no edifí vião britannico O sa- regressará a Washington a

cio da embaixada norte. quinho continha cente- commissão militar envíada
ha quatro semanas á In

americana em Berlim o nas dos chamados «es glaterra, por ordem de Roo-
encarregado dos nego' caravelhos vermelhos), sevelt. Declara-se em Lon
cios sr. Alexandre Kirk, nocivos ás plantações de dres que () propósito da

enviou um relatorio ao batatas. Saquinhos iden Commissão era o de estu-
•

f dar a tactica da offensivaDepartamento de Estado. tlCOS oram encontrados allemã.
O sr. Kirk informa que ao norte da cidade de
não parece terem sido, Luxemburgo, a 8 de Se- Eva.dlram·se 16 afll
feridos subditos norte' tembro e numa locali ciaes. do «arai Spee·
americanos durante os dade da Bélgica, a 9 de Buenos Ayres. 11 {Ag.
bOf1!:bardei()i" de. Betlim. FfSetetpJ?!.2c.c . NacionaJ� _, O' aover.no

I agentino nofificou aos pai-
BERLIM. t1 (Ag. Nac.) zes visinhos. a fUgA de )6

-_ Os meios officiaes de offíoiaes allemães do cou
c1aram que cada bomba raçado cOraf Spee., que

----------- ingle�a atirada sobre Ber- estavam internados na ilha
fim determinará a repres Martim Garcia, pedindo

IISIIIUTO ROCHI LOURES saIia dos aviõ"s allemies lua detenção
correspondentes a dez bom _

bas sobre Londres.
Prosegue quasi ininter

ruptamente e com crescen

te violencia o bombardeio
de Londres pela aviação CONTINUA EM jOINVILl.E ..

germanica. I Consultas: 15 de Novembro 58Q - Res.: Abdon Baptista 180

BERLIM, '12 (Transocean \
ag.. 'allemã)

- D� fonteau- De parabens a ImprensaCatharineDIe
tonsada communlca-se que
o ataque allemão da tarde
de hontem contra Londres
dirigiu-seespecialmentecon- No dia consagrado aos de jornal bem feito, o que·

. tra as installações indus- homens da imprensa, "Dia rido diario da Capital vae
. Budapest,. 12 (Trans- triaes e as docas do Ta- e Noite", o sympathico dia- agora sentir mais fortaleci
ocean, ag allemã) - Ern misa inferior. Tres aviões rio de Menezes Filho, apre-. do, como premio ao traba·
continuação ao cumpri - de bombardeio allemães laß- sentou-se em grande for-_ lho, ao destemor €I a ca

mento do laudo arbitral çaram suas bombas contra mato, cuidadosamente im- pacidade technica dos que

d V· t h I uma grande central de ele- presso, com muito boa co1- labutam em suas officinas
e lenna as ropas

un-, ctricidade. Outras bombas laboração e optima «c1iche- e salas de redacção.
garas entraram em Clau attingiram as fabricas de rie», iniciando uma nova Com os nossos parabens
senburg, capital da Tran- gaz de Beckton e o arse- phase em que decerto' não a Menezes Filho vão tam

sylvania. A cidade acha- nal de Woolich. Verifica- lhe faltarão incentivo e a- bem os votos para que
se profusamente engala- ram-se grandes incendios e poio, como até agora. continue a fazer do seu

d I enormes explosões. Uma Aliás, a acceitação que «Dia e Noite» o maior e o
na a e a popu ação pres- bomba cahiu em cheio so- já desfructa dentro e fóra melhor orgão da imprensatau recepção, t:nthusias bre o arsenal de Woolich, do Estado, pela sua feição do Estado.
tica aos soldados hun- -----------------------------

garos.
-

......G_OSUniãoCanadá... �.

EstadosUni...
dos

produzindo immensa eham
ma que se elevava a va

rias centenas de metros.

acção dos allemães 75 a

viões britannicos. Dos nos

sos 20 (não regressaram ás
suas bases.

um depoimento

do
presidente do
paraguay

A eloquencia de
Assumpção, 7 - O pre

sidente do Paraguay, gene
ral Felix Estigarribia e sua

espesa morreram num ac

cidetne de aviação. O mi
nistro do Interior distribuiu
o seguinte communicado á
imprensa:

"Com o mais profundo
pesar, communico á Nação
que num accidente de avia
ção' pereceram o presidente
Peltx Estigarribia e sua es

posa, O desapparecfmento
de Estigarribia priva a Re
publica do maior de seus
filhos. E' necessario que o

povo, honrando a memqria
do nosso

.

glorioso chefe,
redobre os seus propositos
de- seguir os lumlnosos
principios de concord� e
de engrandecimento nacio
nal traçados por elle.»

(Serviço da União Brasileira de Imprensa)

Berlim, 12 (Transocean
ag allernã) -- Cornmu-

Avicultura

Exelwivamente para mo
leltias de OU'Ol, oumdol,

naris e'garganta.
Dispõe de aparelhos QS mais
modernos para exame de

sua especialidade.
PaI. Richlin. Rua do Principe

Fone, 334. JOINVILLE

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldés
CLINICA ESPECIALISADA

.

DR. SADALLA AMIN

Como nos anteriores rea

Iisar-se-á em Florianopolis,
dos dias 22 a 30 do cor

rente, no antigo predio on

de estava installada «A Ca
pital», á rua Conselheiro
Mafra, mais uma exposição
avicola, promovida pela no
veI «Sociedade Catharinen
se de Avicultura», sediada
naquella cidade.
A sociedade espera con

tar tambem, com a colla
boração dos avicultores
deste municipio, que quei
ram expõr exemplares de
quaesquer raças.
Nesse sentido o nosso

collega jornalista Placido
Gomes, recebeu communi

cação firmada pelo dr. Al
varo Millen da Silva e Ju
venal Farias, presidente e

secretario da efficiente so

ciedade florianopolitana, que
muito tem contribuido para
a expansão de um ramo

de grande futuro commer

cial.

Continua a occ....

paçlo da Tran..

.ylvanla
A nova phase do "Dia e Noite"

em Iinguaportuguêsa
Estação: O J P • BERLIM

Washingt.on, 12

(TranS-,ocean, ag. allemã) - O
pr��sidente do Comité de

:

BUCAREST 6 O
. Defesa Yankee Canaden· ;

,
.

-

. reli de sua vida familiar. Ac- I tuguez do ex-rei, na con-
Carol da Rumama abdiCOU

I
crescentou o ex-ministro I dição do mesmo abster-se se, sr. La Guardia, de

a.o thron,o �m fa�or de se.u qu;- a politica externa se- de qual6Juer actividade po- clarou que o Comité
filho, pnnClpe Miguel, del-l gUida pelo ex-soberano te- litica. planeja a juncção das
xando o paíz. . ve como consequencia que f d dBUCARE�n, 12 (Trans- os paizes estrangeiros per-

orças arma as e am-

ocean, ag. allemã) - Em dessem a confialfÇa na Ru- .Accordó buAgaro..
bos OS' paizes no caso

declarações á impren�a o mania. rumeoo dos Estados Unidos e

ex-primeiro ministro Ma- do Canadá serem .3lvos
niu critica o ex-rei Carol LISBOA, 12 (Transocean BUCAREST. - Foi as- de at.aque. Examina's�por não ter cumprido a ag. allemã) - Está sendo signado, em Cracovia, o tambem a possibilidadepromessa de respeitar a esperado hoje em Portugal accordo bulgaro - rumeno, .

constituição e por ter com- o ex-rei da Rumania. Con- para a cessão da região de usar
.

em conJuncto
prom€'ttido a ideia da dy- firma-se a permissão de sul da Dobrud'a pela RU-I as bases navaes e l:iereas
nastia pela immoralidade entrada em territorio por- mania. de ambos os paizes--�--------"-----------------

.--- _-- --------------------_.�----- --------------

· Em Lisboa o ex ...rei Carol da Rumania

a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grande festival I H.·JORDAN'& GIA.I
o o

8 Casa Matriz: ]OINVILLE - S. Catharina 8
o o

8 Endereço telegraphico: ·INDUS. - Caixa postal, 75 �

O Telephones 514 e 507
I' 8

O O

s Filiaes : 8
§ MAFRA, CANOINHAS,. JARAGUA' g
g (Santa Catharina) g
g RIO I'{EGRO, SÃO MATHEUS g
8 (Paraná) 8

Abrilhantará os festejos a banda musicai «Gloria». - Pel,9 compa- 8 8

Attenção ! ! recimento de todos' muito agradece A COMMISSAO. 8 8

de Setembro-Domingo § H e r va M a t e §
m Sangue· Sangue' Sangue m ;o' Haematôgen"!dô:"'Dr�fHomm'él c g em grande escala g

. na pista da rua Marechal Deodoro III SANf!UENOL III ���.���l.AoA�6�r';:�f���!�SD��: I § 'SECCOS E MOLHADOS' §
Correrão os anirnaes : «Chambita», «Pery;, III. U Ir. l �����NÇAS E DOS ADULTOS-

� ,8 por atacado g<Thesoura> e «Bugry». I
o o

,), "
_ III (For,mula allemâ) II '

. 8 I Exportação de, Prod uctos g
('Dr.Waldemiro Mazurecben II' UnicoFortificantenomu�-II' Cred ito Mutuo Pred ial 00° do Paíz 80i do com 8 elementos toní-

Medico, 1ll'cos: Phosphoro, Calcío, II fUNDADO NO ANNO DE 1914 g g
Arseniato, Vanadato! etc. O Fabricantes do afamado o

Cónsultorio e resldencia : - Rua Marechal Deodoro 111�g�i�s,S��t:_���oflmdelli MaioremaisacreditadoClubedeSorteiosdoBrasil 8 CHA' DE MATE "INDUS" g
� 1. - Levantamento geral

II FLORIANOPOLIS O O

III d�s forças e .volta ímme-'I' O �
Illende chamados a qualquer hora do dia ou da noite diata do appetíte. Rua Visconde de Ouro Preto, 13 cooooooooooooooooo O O00000"0000000000.

III p�'r ;02p)e��Pla:rd��:nJ� IIII Resultado do 319. Sorteio realizado em 4 de Setembro de 1940

�I �����, insomnia e .nervo-III CADERNETA N. 6.405

I
3 - Çombate radicai da III! Premios em mercadorias no valor de 6:100$010depressao nervosa e do ,

III
emmagrecimento de ambos

II
foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no valor

os sexos. de seis contos e cem mil reis (6:100$000), a caderneta n. 6.4()5
4. - Augmento de peso

I
pertencente ao' prestamista Constante Kotinski, residente em

III variando de 1 a 3 kilos. I Mondahy.
I

O SâNGUENOL é uma

�I
PReMIOS EM MERCADORIAS xo VALOR DE RS. 30$000

III grande descoberta scienti

16017-JIdH,rga
e Valdemar Urban, joinville '

ca - opinião do Dr. Ma- 5137-João e Leodo.o Barreto, Laguna

II n�el Soares de Castro. II 14376-Petronilha Maria de Sousa, João Pessoa

USAOI ,HA 25 AIIOS - O MELHOR E O MAIS BARATO 0727-Acindino Manoel dos Passos, Sorocaba
, ,0920-Antenor Batista, Joinville ,

19167 - Adolfo Kenster junior, joinville
2068- Família Fernandes Kentopp, joinville
8U8-Ari e Alin.) Machado, Trindade
2562-Terezinha e Severino de And: ade, Valões
16225-Alvaro e Tereza Maria Beduski, Gaspar

S. Francisco?, PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20$000
16306-Manoel Gomes, joinville
1945-Rubem Lempke, João Pessoa
2182-Cleusa Roslindo, Itajaí
1192-Mnda Sant'Anna Vídal, Carvoeiro
3535-João Mueller junior, Laguna
9ó72- Euri Cabral, Floríanopolis;
1703ó-=--�d()lfo -Frotini; Nereu �ámos
'S3TF-Hugo Guilherme Mayer, Brusque
12529 - Tacilio Andrade, Canil svieiras
18993- Paula Vengratis, Hansa Isabel

PRI;MIOS �M MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 10$000
13152-Rita e Jandira Costa, )oinville

<

14843-Sebastião Cardoso, Brusque
3300-João J. Petry, Herval
9666-Veronica Estevão Coríntes, Florianopolis
8358-Lair Cunha Carreirão, Florianopolis
iil3-Hercilio Boaventura e Lica, Tubarão

'10398 - Vitor Lebener, Catanduvas '

18382-Artur Mueller, Joinville
1l838-Ludovko Haenshek, Iratí
14655-Roberto Tíeker, Jacú-Assú '

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR'CINCO SORTEIOS
5158-Pedro de Araujo, Rio .Negro
10836-Maria Matilde Furtado, Saco dos Limões
8242-Reinaldo Wendhausen, Florianopolis

, ,11375-VHldemar Henning, Canoínhas
,

! 1206�Alaide Tabalipa, Itajaí
: 7807..,...Ameri Carvalho, Morim
14881-Rut Cruz Pedroso, Coqueiros
14180-lzaul e Zenaide Torres, Joinville
16524-Virginia Bernadinha Rodrigues, imbituba
12772-0Iga Maria Hilberger, Araranguá, '

VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho,
fiscal do Governo federal.

Proprietarios: J. MOREIRA Ilt CIA.

I FRACOS E ANEMlCOS!

I VlN'HO �RtÕSOTADO
I
I

TOIIeI O Governo exige exame

I Retfr.... de saude aos csndidatos

II Bronch..
ás Escola Militar e Naval,
e tambem para os cargos

Escrophulote publicas.
I Cony.le� Assim, pois, devemos

I' 'V1Nt10 CR'EOSOTAOo. tomar os nossos filhos for "

u\:ln,e \::::::A
, d de Gd t díos e e I' t t ' "eSt1J;1,J. , ��=3um o.r. or I. •. es, S3" r s s en es, det:os,} ',<1 ':'.\

os E'1dando-lhes CAL:EHINA .. é utn ,p� , U\uSéU�05, t .,...,tCS' ",?�,.d d
..

di G.a"e. uOS a\.<eSC<O·· r::::::--

P I d· I
es e os primeiros Jas

• 'fanico
... '�e"igorante r; os (:on""

.tf'ttO
(.le, \�

apa O J'orna deAnaCsAciLdCOSE'HINA contém ao apetite e
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Emprcgldo com exlton'I:' '"
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F..'d� iBar e R.estaurante Benetta
Rua Marechal Deodor'o -o- antil?fJ Hotel We.nsersky ,
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CLINICA CIRURGICA
do

Dr. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE' ,

'

Operações, Doenças de senhoras, em beneficio doCollegio DiviDaProvidencia
,

Partos' As Santas Missas serão
J cel�bradas, ás' 7,30 e 9 horas.

2 �s 4 no cons_!lltorl? a. Av. Getulio Varga�, es- festival com innumeros divertirnentos publicos. '

quma Rua Jose Bonifacio, defronte a Prefeitura. '

,

FALA ALLEMÃO' Tombola, LeUio, Tiro ao alvo, etc. "" Cl\Urrasco, Cer ..
, CHOPS " vejas, Licores, Café, Doces " CHOPS

-DOMINGO - Dia 22

GRANDBS CORRIDA.S

•

'�

NÃO TUSSA! TOME O
XAROPE '

CONTRATOSSE
"
"

Vais a

-

Milharel de JlIlsladol temprela. e nu valor i

.� Agradecimento
Qaeres comer ama boa

peixada Oll, camarão,'
não hesite. é no

Os filhos de GERMANO PIESKE, pro
fundamente abalados, com o passamento
de seu .extremoso pae, oecorrido no dia 10
de Setembro, vem por intermedio deste,
agradecer a todas as: pessoas que os con
fortaram no doloroso transe, que enviaram
pezarnes e flores e que acompanharam ao

querido e inesquecível extíncto á sua ul
tima morada.

São Francisco, I

, Vende-se
Vende-se. por preço de

oceasíão, um terreno sí
tuado na melhor artería
da vílla de Hansa. Ver
e tratar naquells locali
dade com o sr. /major G.
Rosa ou nesta cidade
com o sr. José Albus, no

II Bar Catharineose.
-

'

I

Jaraguá, 12-9-40·

.·,.,.,.,.t.,•.•,•.•,.,.,.,.,.,.,.,.,•.•,.,...,•.•,.,.,.,.,.,.....,.,.,..111
I '

... Adolar Schwarz
Endereço teleg. "DOlAR"

s, ,tranclsco do-'Sul
CA.[,CBBINA

. '

O melhor recalcificante

Caixa postal, 32

Sta. eatbarlDa
-

' , ' '

Especifico da dentição

Em�8r�nB8, - llospachos
Navoga�äO

VIAO�NS DIRECTAS PARA' O PORTO QO 'RIO DE JANEIRO
Navegação entre Bucareih (Jóinville) e

Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiro, ,

d:rect=3mente sem, transbor,do.

Enca-rrrega 'se de clâssificqção� mEdiçãO. e embarque
.
de todas as especies de m�dt1ras' serrada�, b�ndiciadas, em tóros, etc.
Cereae� e, mçrcadorins em gfraJ, para qualquer porto do norte ou sul do

Paiz, bem como para O exkrior.

Recebe cargas' de importação, do Paiz
Otl do ,Exhrior, para desembaraço e

redespacho parti as praças do interior•.

, Tem sempre vapores em porto, carreg�ndo • Armazens proprios • Desvio.da Eslr.' ferro

Ceryejs, _ Bebidás n,aciono'ese estra n-
, ", I

.

,

gei'ras' _ Café _' Doces
( �

,
" � \

•

) ,-o
•

t-. ' .,' •

: •

•

•

� �
,:, _. '1

, Cqsinha de tá ordem - Almoços e Jantares, _' 'Sondwichs

Df.{lhro•

...IUa. E�pl�hes;
Rheumetismo

'Escrophul••
s).p'hilitioee

RBRTID
• cam DDR de CABEÇA ii

,

(lFIRSPI I AI
alivia e reanima I

Aos sabbados: 'CBIJ.RRIlSCO

III

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� " ; Cervejas·:

.

Ouro Pilsen . � tadtarinen&e Nova. I" , Malzbier '�

I Vinho bran.:=oseIe" Caxias MAX WIL H E L M
Vinho bra.=.u�: � "SOVJS" �

� . Verm th .- �o JARAGUA' DO· SUL

.

Santa Cátha;ina - '� ..

�_..

. -r- r-I 1'"':1 r-'!

das
"Dia

,

".",

commmmemmoraçoes
da Patria'· RTIDA

".A oração proferida pelo, sr. Mario Tovares, na praça '7 de Setembro'
• cam DDR de CABEÇ. ii

aFlnSPIRIRI1
alivia e reanima

Escriptorio • Avenida Getulio Vargas
Telefone, 34

"WANDERER"A.GRADECIMENTO

A MELHOR BICYCLETA

Carlos Hoepcke S/A.
,filial : Ioinville

A Commíssão .

&UU��
V, S, prBten�e constrUIr 1 iI

Peça orçamento sobre ii
Ferragens i'�

completas para ii
construcção de I�
qualquer espede II

Será servido a-seu -

proprio proveito!'

Rua do Príncipe, 301 - Caixa postal, 6

..JOINVILLE
Est. de Santa Catharina

(sob inspeção federal permanente)
Diretor Dr. Luiz Aníbal Calderari

Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de
-

admissão á I a. série do Curso Fundamental
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as a�Ias ,deste� .�

curso são ORATUI1AS. E'
.

Faculdade de Comercio' do Paraná
(ESCOLA REMINOTON)

Fiscalisada pelo "Governo Pezíeral
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador .e Au
xiliar de comércio, Internato e Externato

E' a ppm��a ideal!
CURA TODAS AS
F' E R I pAS, tanto'
humanas como de
animais.
NUNCA EXISTIU

IOUAL!
A Farmácia' Cruz.
Je Avaré, (S.Paulol
curo. � com a cMl·
NA,�CORA. úrce·�
ras :gue nem 0914

_ conseguiu curar.

Dna, Carolina Palhares, de [oinvill»,' curou com

UMA SÖ LATINHA, Lima FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havida CEntenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saade e

eliriícas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira =Pomade
Minancora J> nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema s imb61ico acima.
Recasem imitações ! Exijam a verdadeira MINAN·

.

CORA em sua latinha OI iginaJ.
, REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorlos «MINANCORA"
.

de JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edfta,]I,-:-de�,ai'_ 9\.�,i0,I, ção e auto de penhora de 'rum�uFstà com-arcaj-tii t5ettS! .fle'(tl't)o'-t=l6Jseh�:�Q.e.p_ell.denc!a, no distrito frente com a estrada Uha -Edital de la.Brasa
-;"r _ 'It ffi folha1; 'dos autôs da" t:.�fÍ" I'm'ov�'a:.,--:"'-rHn)r-ados a Ger' Direjto. �st. !9Illor��;0 de Hans4, onde se acham da Figueira, com um Ia-

'

O Douiol! :Ärl1'O Pedro ridà ��ão executifar Sã'�:i man;'"Ka"mim na acção original, do que dou lé. 10caUsa1dß'sl os dítos bens. .do com tetfaS do supll- O Doutor Àrno Pedro
Hoesehl, Jalz de Direito vados em primeira praça dé éxecutíve' fisca'l que lhes jaraguä, 6 de setembro E (fara ij1:le chegue 'a no: cante e de outro lado Hoeschl, Juiz de Direito
t:!a Comarca de Jara�uá, hasta publica de venda e move a Fazenda Munici de 1940. tleía a publíeo mandel com as de Kastner, eon- da Comarca de Jal'aguá,
Esta�o de Santa Catarm�, .arrematação, pelo valer tu- pal a saber: l. Um terre- O escrtväo: NeyFranco passar o presente edital tendo a area total de Estado de Santa Catarina
Bra.sll, na forma da leí, tal de 1:200$000 (um con· no situado á Estrada Rí- que será. afixado no lu- 25.0�O metros quadrados Brasil, na forma da lei, etd.
etc. . . . to e duzentos mil réis). 'beirão Grande do Norte, gar de co.stume e publí- �v&hado em 600$000 ; cu .Faço saber aos que o
faz sa�er aos que o pre- Assim serão os referidos confrontando de um lado Editai de cltaçlo cado pela Imprensa local. Jas bens constantes do presente edital com o pra'

sente. edItai., co� o praso bens arrematados por quem com terras (je Hugo Erd Dado e passado nesta cí- auto de avalíação e do zo de trinta dias virem, ou
de �r!nta. dias vlre�, dele mais der e maior lance mann e de outro lado com O Doutor Arno Pedro dade de,Jaraguá, aos dez auto de penhora de to- -dele noticia tiverem, que
notícía tíverern ou interes- oferecer, no dia, hora e lo ditas de floriani, fazendo Hoeschl, Juiz de . Direito días do m:\z de setembro lhas, dos autos �a rete findo esse prazo hão de
sar possa, que, e.stando �e cal acima mencionadcs, po frente na Estrada Ribeirão da Comarca de [araguâ, de mil novecentose qua- rida ação �xe?utrY'a são SEr arrematados por quem
procedendo ao. ínventarto dendo os mesmos serem Grande do Norte e fundos Estado de Santa Catarina, renta. Eu, Ney Franc�, levados em prlmel�3pra- rnais der e maior lanse ofe
dos

.

bens delx�dos por examinados por quem in' com quem de direito, com Brasil, na forma da lei, etc: escrívâo o subscreví. ça de hasta publlca de
recer, no dia '14 dê Outu

faleclment?de R�moldo Zeh teresse tiver, á Estrada Ri- a area total de 215.000 me- Faz saber ao, que o ass.) Arno Pedro Hoesehl, venda e arrematação, pe· bro proxirno vindouro, as
e t:ndo sido fe,l�a a decl� beirão Cacilda, neste Mu tros . quadrados, avaliado presente edital, com o pra- Juiz de Dlr�it.o. Está con- h �E:llor total de 6?0$ooo lo horas da manhã, ás
raçao de her�elros do fi- nicipio, onde estão localí: em 2:800$000, cujos bens zo de trinta (30) días virem, forme o orígtnal, do que (�elimeptos mil rets) ..As portas do Edifício do Fo
nado, nos qU9;ls constam sados os ditos bens. E constantes cio auto de ava- ou dele noticia tiverem ou dou fé, sim serão os .reterídos rum, de sta comarca, os
Elsa Zeh, Mana Zeh casa

para que chegue a noticia liação e auto de penhora dele noticia tiverem ou in Jaraguä, 10 de serem- bens arrematados por bens penhorados a Emílio
da com Augusto Maba, EI a publico, mandei passar de folhas dos autos da teressar possa que, estando bro de 1940. quem maís der e maI?f Lernke, na ação executiva
Ja Zeh, casada com Bruno

c presente edital que será referida ;Ção executiva fis- se procedendo aoInventa O escrivão: NeyFranco. lance oferecer,. no día, fiscal que lhe move a fa
Patsch e Clara Z.eh, casa- afixado no lugar do cos cal, são levados em pri do des bens deixados por hora e local acima men zenda do Estado, a saber:
da com Ca�los MIlke, como turne e pub1icado pela im - meira praça de hasta pu- falecimento de Josê Hreim clonados, podendo

.

os 1. Um terreno situado no
ausentes, mta e chama-os

prensa local, Dado e pas bliea de venda e arremata- nau e tendo sido feita 2 Edital de la. Praça mesmos serem �xamlDa lugar jaraguá fundos, nes-
a comparecer ou fazer se sado nesta cidade de Ja- ção. pelo valor total de declaração de herdeiros �os por quem Interesse te Municipio e COmflf'Ca,
reprêse�tar no pr�so de raguá, aos vinte e nove 2:800$000. Assim serão os do finado, nos quais cons O Dtutor Arno Pedro hyer,.à estrada Ilha, d� fazendo frente na estrada
trmta dIas, neste JUIZO. pa dias do mes de agosto de referidos bens arrematados tarn Antonia Hreismnou, ca HoesC'hl, 'Juiz de 'Direito Figueira, neste MUDlCl' fundo jaraguà, de um lado
..� fal.arem a�s termos do mil novecentos e quarenta. por quem mais der emaior sada com José Romoaldo da Comarca de Jaraguá, pio. onde se acham lo com terras de Qlto Bod'
dito tnv�ntarlo, sob pena Eu, Ney Franco, escrivão lance oferecer, no dia. ho- Carvalho, Antonio Hreis Estado de Santa Catari. calisados os ditos bens. dendor,f e de outro lado
de revelta. E par� que o subscrevi. ass.) Arno Pe. ra e local acima mêncio· mnou, José Hreismnou, na, Brasil, na forma da E para que chegue a no" com 'as de Emilio Lemke
h h t F

. lei, etc:- t' I bli d
. ,

c egue ao con �clmen adro Hoeschl, juiz de Di· nados, podendo os meso João Hreismnou" ranCls' IC a li pu co man. el com a area total de 25.000
de todos, mandou ,Iav�ar o reito da Comarca. Está mos serem examinados por ·co Hreismno, Carlos Hreis 'Faço saber aos qu� passar o !presente edItal metros quadrados, avalia'
presente e outros d� Igual confo;me o original, do quem interesse tiver, á Es- mnou, Dorimar Hreismnou, o �resente edital de.prI- que será afixado no �ugar 90 em '400$000 ; cujo ben
teor, para, serem ahxados

que dou fé. trada Ribeirão Grande do Wilma Hrf'ismnol,l, e Ru melra ,p�aça, com? p:::-a- de costume e publIcado constante d0 auto de ava-
, n� lugar, de .costume e pu· jaraguá, 29 de Agosto No1rte. onde se acham lo berval Hreismnou, como zo de tl'lDta (30) dl�8, vi, pela imprensa. Dado e II Iiação e auto de penho'ra '

bhcado pela Imprensa: Da- de 1940. calisados os referidos bens. ausentes, cita e chama os lem ,ou dele ,conheCl�en· passado nesta cida�e de de ,folhas, dos autos da
do e passado nes�a clda.de O escrivão: Ney franco. E, lpara que chegue a no' 9. comparecer ou fazerem to tiverem que, lmdo jaraguá, aos onze dias d? ré,ferida ação executiva. são.
de jaraguá, aos vmte dIas ticiã- -a

-

público,
'

mandei repl'�sentar. se no pr�zo esse prazo, hão de ser mez de se1embro de-mIl' levados em primeira praça-
do mez de agosto do ano

passar este edital que se· de trmta dias, neste JUIZO, arrematados p�r quem novecentos e quarenta de Hasta Pu.nca de 'ven-
de mil nov.ecentos e qua �dital de Primei.. rá afixado no lugar do para falarem aos termos mais der e maIor lanc� Eu, NeyFranco, escrivao da t arremataçã'b, pelo va.'
renta. Eu, Ney Franco, es· I costume e publicado pela do dito Inventario, sob pe' oferecer, no lUa 30 .de o subscr�vI. 88S.).Arno lar to'tal (Ie 400$000 (qua,
crivão o -subsrcevi. Ass) ra ' Praça [imprensa local. Dado e na de reveHa. E para que s�tembro pr�iJ(imo Vll�- P�dr!>,Hoe8chl, JUIZ de- tl'ocentos mil réis). �ssim,
Arno Pedro Hoes:hl -

,passado nesta cidade de chege ao conhecimento de dQuro, as digo no _di� Dlr�It? �stá conforme serãu os referidos bens ar.
Juiz de Direito. Está con O Doutor Arno �e�ro I Jaraguá, aos vinte e nove todos, mandou lavrar o pre· I�. de Outubro proxlmo o·{)rl.p�al, do que dou fé·· rematados por quem ma,is
forme o original do que Hoeschl, Juiz de Duelto dias do mez de agosto de sente e ou�ros.de irual teori v,!ndouro, as II hOfas, da. )araguá, 11 de setem. der e maior lance ofer.ecêr
dou fé. da Comarca 1e, Jara�uá, mil novecl!ntos e quarenta. para s�rem afixados no. lu lll�.nhã, ás pQrtas dPrE,�i-, bro de ,Ip40..' no dia, horä e local âCima'
laraguá, 20 de agc.sto de Esta�o de Santa Cat�rtna, Eu, Ney- franco, escrivão gar de costume e publIca- ficlO do lforum" de�tftr 0 escrivão· mencionados, podendo os

1940. BraSIl, na forma da leI, etc. o subscrevi. ass.) Arno Pe- do pela Imprensa. Dado-e Comarca, 08 beD!� peuh9' Ney Franco. mesmos bens serêm exa.
O escrivão, Ney franco. dro Hoeschl, juiz de Di. passado nesta cidade de r�dos a Carlos Losk,�, minádos por quem ihtetes.

faço saber aos que o reito da Comarca: Está con jaraguá, aos nove dias do La açao exe,Qu�iva fjs�,al se liver. á Estrada Jaraguà .

....�tal de C.lta�o
presente edital de primeira formt' o original, do que mez c:e setembro de mil que e move a Fnzen<la. Edital de la. Praça Fundos, onde estão locá

.... � praça, com o prazo de trino dou fé. novecentos e quarenta. Eu, I d.9, Estad�. a saber-: 1. Um lisados os ditos bens. E
� O Doutor Arno' Pe�ro ta (30) dias virem ou dele jaraguá, 29 de Agosto Ney franco, escrivão o terreno sltua�o ?o lugar O Doutor Arno Pedro para que chegué a noticia
Hoeschl, Juiz de Direito conhecimento tiverem que de 1940.' subscrevi. Assinado) Arno Estrada P�d!a d Amol�r, Hoeschl, Juiz de Direito a publico, mandei passar
da Comarca de jaragtiá, findo esse prazo, hão de O escrivão: NeyFranco. Pedro HOfschI - Juiz de neste Munlclpio, distrito da Comaroa de jaraguá, o presente edital e outros
Estado de Santa Catarina, ser arrematados por quem Direito. Está conforme o de Hensa, fazendo freno E&tad9 de Santa Catarina, d

.

'1 t ,<' ,�

I .• '

1- d'�·' �'''·d .....'t'-n:·' 'te cofthra'E"'trad", Pedra
e Igua eer, que l:Ier .. a,

Brasil, na forma da lei, etc, mais .der é. maior ance ongma, o que uu ItJ. ,�LU
,,'II... Brasil, Da forma da lei, fixadó' no rugar de costu'

faz saber aos que o oferecer, no dia 30 de se'
Edital d I Pra� Jaraguá, 9 de setetiil!.lE"o ,d �m'Q.Jar, c(ln�endo !i de.

'

mé e publ:icâdo p.là im '"
presente edital, com o pt a· tembro ploximo vindouro, e a. s- de 1940.

'

,- are'&: de 25000 metros lo' àl D d'
ZO dA trl'nta dl'as vI'r-m, ou ás 10 horas "a manhã, ás O

. - N F quadrados avaliado em Fano saber aos que o prensa c,. a, o e ��s_-
.. .. .;J

O D -f A P d escrlV30: ey ranco' , preg'eYnte edl·tal de prl. sado llest,f1, Cid,�a,e .de la
dele notiCia tiverem ou in portas do Edificio do fo· ou�or. r�o e, ro . I 300$000, cujo. bens :cons- q 2J.r· �

-

Ö
-

d d
teressBr-.pGssa, que, estan rum desta Comarca, os Hoeschl, JUIZ de direito

, I ttmteã do auto de aV8U melra praça cO,m o pra .. ríi5�ét, aös nz� laS,?
do se procedendo ao in� bens penhorados a Paulo da Comar:ca de Ja�agu4, Editai de prillletiir açElo e auto de pephora zo de trinta dias virem, n:��"d� set���fo, de mIl

d b d
. U bb I

- t' E,atado d,e.Santa Catha- Pra __ ,Ide folhaF, dos aut"'fI da ou dele conhecimento ti. novecentos equ,.are�ta.: E�"
ventario os ens elxa, liD t, na açao

-

execu Iva
i a Bra I na enrma da ra � e ....-reo - 'i" Ney franco, escrlvao o

dos por falàéimenJo de '(iscaI que lhe mqve a Fa rn, SI , I. ' s- ,referIda a9Elo. executiva, verem que, ,f�ndo esse subscrevi.' ass.J Arno Pe'
Maria (lomes 1e Araujo ê zenda Municipal, a saber: )e1, etc. mataslo Isao levados em primeira prazo, hão de ser arre

dro Hoeschl, Juiz dá Dil:
tendo sido feita a declara', 1. Um terreno dto no lu faz saber a08 que o ,praça, de hasta publica matsdofl por quep.! mais ' - .'

'E'- j(). f
" , 'r , •

Presente edital, com Q O Doutor Arno P�dro de, venda e arrematan"o der e m81'Qr lance ore reito·' _Shi ,I.:qo arme o on'

çio de herdeiros. da fina' gar nibeirão Çlrande do ya giriàl, f(fo' 'qú� .(fifu' fé:1I
-

,

da, nos Quais constam Ma· Norte, com �s confronta- praso de trinta dias, vi, �oeschl, Juiz, d� Qlreito pelo valor. total de· . ' .. recar. no dia 15 de, Ou- .. .l�ràgúá, 'ft )i1�) �efelIi'
noel Araujo e Cantilio Mo, çõés de .:Ureito, cdm a area rem pu dele conheelmen- 8 Com&l'éa de ..Jaraguá, 300$000 (trezentoló\ mil �ubro proximo vindouro, br'8 d'e <194ô:'" ,�i" ." ",.

rel'ra, como ausentes, cita de 370.000 metros quadra- �o tiverem, que, fIndo Estado de Santa Catari· reis). Assim serElo os re- ás 11 horas da mtln�ê, O
. N'f �t ,

e chama·os a comparecer dós, avaliado em4'OOQ$OOO, esse prazo hElo de ser na, Brasil, na lo'rma da feridos bens arrematados ás portas do Edificio do ��"T�f��v�o:
-

,�y r ��nl.:�.
ou fazer se representar no cujos bens constantes do arrematados por quem lei, etc. por quem mals der e Forum� --desta éomàrc6, r ;_ \ ,

prazo de ,tl'ilntã; dias; neste auto de avaaaçio'� do ,au- mais der e mai�r Lance Faço sabe� 80S que o maior lance oferecer, no os bens penhorados a Edital dela. 8eap.
Juizo para 'falarem 80S ter· to de penhora de folhas, o.te!,_ecer, �o dia, 7 de presente e�JtßJ de, pri dI8, hora e local 8,cima Helena" Allda e Gustavo -Mn]' ,: "0L' ; �'''r' '·nel!.

mos do dito. inventario, dos aufos da referida ação OUtuoro proitmo vlndou· metra praçn e 8rrf>mll�a IDencitnados, pOdendo Mainhardt, a 8aber: O D�útot' Arnei> Pedro'"
sob pena de revelia· E pa. e!ecutiya, sio levados em ro, a� ,dElz ��ras, ás por- çElo.com o prazo de trln· os mesmos serem exa, 1. Um tc�rel!0 situado Hoeséb�,..j0iz df Dir.eito'
ra que, chegue ào cOJlhe· primeira 'p[aça de hasta pu tal!!.@ E<lUiw.ó 60 forum tn dias vIrem ou dele minados por qu&m inte- no lugdr RlbeuElo Alma, da>:(%Riaílca de Jãri{gÍ1�:'
cimento de todos mandou blica de venda e arrema·

desta Comarca, os bens con�(:jcjmento tiverem, resse tiver, á Estrada neste Municipio, f8zeBdo Estãtfb (fie Sàfità�G'ata,t"uH.'
lavrar-o l?!éSenfeJ éãifär"e açao p'110 và10r total de I penhorados a Artur Fei. que flp"do esse prazo, :ReMo' d' "kmolar,' ' ae8'te Itente com terras de 1J0- ,lWàsip,! .fíl{lfdfma da:i�j�l!fc:-
outros de Igual' teor, para 4�OOO$000 (quatro contos!

ler, na açElo, executiva hão d� ser arrematados MUBlteipiof ond", eStIo' sé Lescovitz, travessElo, 4t,', f.1 , ',< ' ..

sérem afixados no lugar de reis). Assim serão os que lhe mo.va �:uiz Fei· por "ueIP mais der e lÖG'&liSiidas os! telerfuolJJ doá fundos com, terras �f,ß�@ sa��r aos (iJ.u�.o
de costume e publlead. referidos bens arrematados ler, a saber. 1. Um terre· maior lance oferecer, no bé'Its:'E "p'aJ!a que WßglW.j dos executados Hele�a, presente edItal de p.rIl'!1j:l�:-,

pela Imprensa·, Dado e por '1uem mais �et e maior no situado ao DistrUo dia 11 de Outubro pro- a.n'Otlcia-81 pub'lico, matt"',; Alida e GURtavo MaID. 'r�;p�qru,i,C9�)LP.rp�e� de

p ssado nesta cidade d,e lance ofereeer no dia e ho' de Hansa, desta Comaf: ximo vindouro, a8 10 ho· de'i pa8fs&r (:)J "pre8enotel hardt, pOt um lado cem t.!iltl!a l�) ;<!i!.\� "I��eJn, 9.�)

Jà�agUá, aos vinte e trez ra e locàl acima menciona· ca, � Rua ID�epe�den. ,la" da manha� ��, POH8� editalr quel será . a:ftllt3idol ter:ras de José Freiner e d�l() c.on�tlÇ.I.m�nt9 H�tr�m
dias-do mez:- de agosto do 'dos, podendo os mesmos cla,lazenuo ttente com do Edtffcio ilo Forum} nd>lugai' �dêl 'costumel'81 de outro lado com terras <lIA§, fl:ggP.;!�ss�rwaz�h �'91
ano de mi! novecentos e serem examinados por

a Rua �Idenpendencia, desta Comar�8, os bens pfubUcadn pela imprensai dt' Bornstejn e Lenz, con.,
Qe ser .ar.rem�t��os �BIj

quaren-ta Eu Ney franco, quem interesse tiver, no com 8S demais contron, pertencentes 8 Alfredo l'Ocal. Dädo e, pas88d't)� tendo a a1ea de 25.000 quc:m, IP�IS der: el m�lp�
escrivão'o silbs.crévi. ass.) lugar Ribeirão Grande do tações de d.ireito, no qual 'Feiler, e s/!D; Arthur nesta cidàde de Jaraguá\ metias quadrados. 8va lance ofe,ncer, n�- dia "�
Arno P�d�o ij:óesQhl, Juiz Norte, onde se, a�ham lo se encontra e'dU�cada FeJ1er e sIm, Alexandre aos onEe dias do mez' GEJi lIada em 450$000; cujos d��O,1;lt�br,q, prJo�,910 v�p,
::te Dire'tio.' Est! conforme calisados os ditos bf.n�. uma C9sa ?�, prO�riedft.·1 Feiler,

LUIZ Mae.s, Anto s-etembro d'e� 'mn. 'llllbvel.. bens cO_!lstante.s dO,'lUÚO- _douro" a� 1.0 W,ez) hQrl3.!t
..

I d � d u f� , I de Luiz Fe�l.et, contendo nio, Alvillh e LUIZ Feiler centos e qUß:renta Eu, de avalIaçAo e auto de da manha, ás portas do
o Jo;::m�� 23 qUd'e aO ost� E p�ra que chegue aq co· o dito teueno b area de FlJho, a s8�er.: 1 U� Ney franco, escri-v8b?OI penhora de tolhas, dos Edificio do forum, os �ens
de 19.nt ' g. nh�clmento de tod�s, man-1594 metros quadrados, terreno constltumdo dou! I subscrevt AS8inat..io)':"Ar· a\1tos da referida açElo pe�horados a HedwI�es

Oescri ão:Ne franco dei passar este edItal que que 101 avaliado em Rs. lotes" urbanos, sito árua no Pedro HoescJil-JnizJ executiva, s�o levados Stemert, na acão'.Executlva
v. y 'será afixado, no. lug�r de 1:188$000, cujo bem c0l!s- GOIlçalvesDlas, atual rua de Direito. Está eonfor. em p,rimeiiß praça de fiscal que Ihr move a Fa;

�ostume e publicadO pela t�nte do BUto de 8vah8 Independen:Jia, com' 54 me o orlgioal;, do que' dou� hast!1 publtéa de venda zend�' do Estado: a saber:
Imprensa local. Dado e çElo e auto de pe,nhola metros, extremando de fé

- ;
, e 8rremataçElo, pelo v-a- 1. Um terreno SItuado no

passado nesta cidade de' dá lo.lhas dos autos. da um lado com terras de · :Jaraguá 11 de setem lor total de 450$000 (qua· lugar Rio Srrro, mste
Jaraguá, aos vinte e nove referIda 8çAo executIva, Alvino Koerner, com 77 bro de 1940 'trocentos e cincoenta Municipio: fazendo frente

O Doutor Arno- Pedro diaz do mez de agosto de sElo levados em primeira m�tros e de outro lado -
, ,.' mil reis). Assim ser.Elo C8 com' o Rio Serro, de úm.

Hoeschl, Juiz de'DireitQ mil noveceQt�s e q�arenta. praça de Hasta Publlcll. com terras de Leopoldo O escrivão:,Ne� :f��nco, referidos bens arremata. �lado com' terras de jadke c

da Comarca de ,Jaraguá, Éu, N�y' f�anco, . escrivão de venda e arremataçElo Krelling e herdeiros dI;' , 'dos per quem '-ma,ls der 'de outro, lado, com as de'

Estado de Santa Catarina, o subscrçvl. (as.} Arno Pe' pelo valor total de " . '. viuva Albertina Schroe. " . e maior lance oferecer SeU, com a area de 23.500

Brasil, na forma da lei. etc, dro Hoescbl, Juiz de Di· 1:188$000 (Um conto cen· der, com' 77 metros, con- E.ltal de la.Prap no dia lIora e local 8Ci� metros quadrad,os, avaliado
Faço saber aos que o reito da Com�r�a. Está to. e oitenta e oito mil tendo a area total de ,ma de�ignados, ;podendo em 300$000, cujQ.,s. bens

p!esente edital de primeira conforme;, o 'órlg\nal, do reis), A:ssjm serElo os re 4.158 metros quadrados, O Doutor Arno Pedro os mesmos serem ,exa. constantés do auto de ava-

praça, com o prazo de q�e dou fé.
.. ,

feridos bens arr�ibatados 8valJRdo em 5:000$000.·__ Hoeschl, Juiz de D!reito 'minades por quem inter Iiflção e auto de penho,rá
t�inta (30) dias, virem ou JaraEuá, 29 de, Agosto pOl' quem malS der e 2. Duas casas de fuste- da Comarca de Jaraguá, esse tiver, á e,strada RI dI: folh�fI dös autos da re�

dele conhecimento tiverem de 1940., maior lance oferecer, no ria! e respectivos ran, Estado de Sa!!ta Catari· beirElo Alma neste Mu- ferida ação executiva, são

que, findo esse prazo,' hão' .'0 Escrivào: NEy Franco. dia, �o"a e local acima chos edificados nu ter· na, na forma da lei, etc. nicipie, únd� se acham levados em primeira pr.ça
de ser arrematados por mencIOnados, pudendo oé reLlo acima descrito 8va· Faz st..\ber nos que o local1sado8 os ditos bens. de hasia Publica de venda

quem ,mais det e maior 'li'!'dital d i I mesmos serem exam.!na. liado em 20:000$000 To·, prtlsente edit8! de pri- E para que,chegue' a no. e ar"ematação, pelo valor
lanct:' oferecer, no dia 30 � e pr me -

dos por quem interesl:ie tal 25:000$000 ; cujos bens mt'irl., pra ça com ,o prd. ticia a publico, maudei total dt: 300$000 (trezentos
de se.emPrQ proximo vin' ra Praça tiv�r. á Rua .IDdepen�e cOllstantes do �uto de 8- zo de trinta dj�R virem, passar o presente edital mil �eis). A�sim serão, os

d01,l.rO)�h��S 10 (dn:) horas Q Doutor Arno Pedro cia, no referido distrito vallaçâo e 8UtO de pe ou delt-l conheCimento ti- que será afixado no lu refendas ben� arremata�08
da manhã, ás portas do Hoeschl, Juiz de Díreito de Hans8, segundo (jes nhora de folbas da refp.- verem, que' lindo esse gar' dê costume e publt: por Quem maIs der e maIor

Edifício, do forum, - desta dâ Com;Hc� de Jaraguá, ta Comarc�, onde ,se acha rida Açllo de D.emarca prazo hllo de ser u!.rn cada pela impr6nsa lo' lance afere cer, no dia. ho·
CbJIiarca, 'os bms penha Estado de Santa CataI ina, loca1isado o referido ter ção e Dlvis!i0' .Sllo eva,' matados p�l quem mais cal. Dado e passado nes- ra e local acima mt:nciona'
rados a Leopoldo B!1ssha- Brasil. na forma da lei: - l'eno. E �t�la q�e �.hege dos em ::JrImelra praça der e maIOr lance ore- ta cidade de. Jaraguá, aos dos, podendo. os mesmos

mer na ação eXlcutiva fis Faço saber aös Q'ue o a �gU6I '1{.P�lCOt,W:ffh, de h�st� ,publica 'e arre, recer, no �ia 16. de Ou' oo,e dias do l:Q.e� a'e se serem. exammad.os po�
cal que lhe move ii Faun· presePlte tdital de primeira deI pasbar este ediral mataçllo, pelo v9lor tr.· tubro prOXlmo vmdou!'o, h:mbro de mil novecen. quem mterfsse tIVf'r, no

d�( Municipal,' a ,saber :.- -- waça, com q_ pt.az de que ,s�J;4 t1fixado
,

no lu· tal de 25:000$000 (vinte e ás 10 horas da ma.nh,ä, tos e quarenta. Eu, Ney lugar Rio Serro neste Mu

1. Um ter.c:p.o si'tuado â trinta dias virem, ou de'll� gar dé 'ctbstume e pubU� cinco contos), Af'tsim se ás portas -do Forum a8 Franco; escriv40 o subs nicipio" onde se acham

Estgada Ribeirão Cacilda, conhl'ci�ento tiverem, que cado pela i!Ilprensa local. rão os referidos bens a�- Comarca, os bens venho. crevi. Bss.) Arno Pedro localisl!dos os referidos

nestf primdro dist, ito de findo e 'II', fj)�,I'" hão de Dado' e pnssado nestü: remàtado� porigem m'als rados a' Augu�to Kohls, Hoeschl, Juiz da DIreito. bens. E para ql!e chagu�
Jaraguã, com a area de ser arrematados por quem cidade de Ja.raguá, 80S der 'e maior Illnee ofere. na açElo executIva fisca) Ee.tá conforme' o origina' a noticia' a publico mande.

2, 00 metros ,tp, ai.!; dtr e ,plaior., n e s dias do �ez d� 8e· ce�, DO dia, hora e local que �h6 �ove a Faz�nda º' ,e dou fé.
.

'

pa.ssar o I?resente edital
com . ..a3 confl dhtiçoes r. :nct'f', no dia 30 (Ie" eltm 1embro de QuI; :lOvecen· #lcnna meliCiontlQOB, po do Estado, 3. saber· 1.., , , I que será afIxado no lugar
rlir:eit�.�""3w,aUadß.J em ." . ;,,:l:bro:.dl:ro�irn,(,J "v..iMQYf;'o, ,.ª� ,to_��!'ü,gua�,EfQ�, �Uf ��� 9��qo� o. pIeem,os s,e.r.�m -Um terreno e,ituR,do_ �es,

,

Jaraguá, 1.1 ,de setem-: ,de costume f. publ�ca::lo,

Edit�1 ..� erimel
" ra Praça'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O Doutor Arno Pedro
HoeschI, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Catari
na, Brasil, na forma da
léi, etc.

Faço saber IlOS que o

presente edital com o

prazo de trínte, días vi
rem ou dele conhectmen.
to tiverem que, findo es

se prazo, hão de ser ar

rematados por quem maís
der e maior lance ote
recer, no día 15 de Ou
tubro proxímo vindouro,
ás 10 horas da manhã,
ás portas do Edificio do
Forum da Comarca, os

bens penhorados a Lisa
Ttimmer e herdeiros, a

saber: 1. Um terreno si
tuado neste Munícíplo no
lugar Morro do Jaraguä,
com 124,250 metros qua'
drados, fazendo frente
com terras de Adolfo
Kastner, 80 norte com

terras de Stlvano Borba,
e ao oeste com terras de

�osé Emmendoerfer, a!a. João Prosdo�imo & Pi�hos _
líado em 500$000; cujos .

bens constantes do auto Rua 9 de Março - JOINVILLEde avaliação e do auto
de penhora de folhas, ---------- _

dos autos da referida a- Hildebrando A Gomes
çpo executiva fiscal, são •

• ,

levados em primel!a pra- Soll C i t a d O rça de hasta publíoa de .

venda e arrematação, pe provisionado pelo Tribunal de Apelação, registro n. 236, e devi

)0 valer total de 500ltOOO damente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de HYGIENE
(quinhentos mH reis). As. S. Catharina, com escritorio em JARAGUÁ, onde paga os devi-

stm serão OB retendes dos impostos de SOLICITADOR DE CAUSAS, oferece os ser Linha de Omnibus á porta Preços razoavels.
bens arrematados por viços compativeis com sua profissão a quem deles precisar. Proprietario : Carlos Albus.

quem maís der e maior -----------------

�aDce oferecer, no día, Adoptadoofficialmente
hora e local acima men-

no Exercito·
"

.cíonedos, poden 10 os ,

.mesmos serem examína- EI,IXIR "914"
dos por quem interesse P d t d It lid d DOC"'S
tiver, n» lugar Morro de Com o. seu uso, nota.se em

ro u O e a a qua I a e para L ;

J â t M ícíoí poucos dias :
BOLOS TOR

r
aragu ,nes e UD CiplO, 1. - O sangue limpo, de im-

.

"

TAS e quaesquer
.onde estão Iocallaados os purezas e bem estar geral.
ditos bens. E [para que .2. - Desapparecimentode es· PASTELARIAS

I
'

, ." 'I

chegue, a noticia. a pu- pinhas, Eczem�s, Erupções, Fu- .9fNA A fAlTA DA I1INS7NI/ArA-O VO"':·'
bIt

.

deí runculos, Coceiras, Fendas bra- ' r: , , AD ,,""elA ..:�
co man (II passar Ovas Bôba. etc '

'

�:j��edn�en�d���8��� ���â Pl:;Ode���Eß%�!f:s�o codb: 1IÃIIÃ11X11X1rx11X11Ã11Ã11Ã11X11'X'11'X'11A11'%11X11'Ã11A1C1CIAIIXI
,-� -.

I PLAC'rDO':' J �j GOlM E.S
tume e publicado pela res nos ossos e do�es de cabeça.IIXIIXIIX!IXI�IXIIXIIXIIXIIXIIXIIXID!::U:l.I!::II:::!ICIXIIXIIXID!llXIlillilillilllltllillll,ªliI� PROVISIONADO
• 4 - Desapparecímento das I�. _

lAll
-

nnpren•• local. Dado e manííest•ções syphiliíicae e de lX1

,�r;UI"
IXI '11

passado nesta cidade de todos os mcomrnodos de fundo IXI IJ I I D'o I 11 E
.

I· J
•

Rua Preso Ep·llacl·o" 'p'eS�,l,aJaragud, aos onze días syphílitico.
. 111 111 SCriP OflO em a r a U u a :

_

•

do mez de setembro L. 5. - O �pparel�o gastro-íntes- IAI '.

• lAll _' ___
•

v tínal jlerfelto, pois o -ELIXIR ca ' ,

IXIdo aI\.o de .míl nove" 914. não ataca o estomago e �, , IAI

P I Ho] I
I

centos e quarenta. Eu não contem iodureto. IAI
IXI

a ace ote M
Ney franco, escrivão ') E' o u.iíco Depurativo que IX! " iii ' ., ,-;

"

.'

subscrevt Ass) Arno Pe tem attestados dos Hospitaes, 1111 Preserve a sua· saude �ODl a IAI

d O H 'bl J'. d D: de espec.ialistas .��s Olhos e da Do..l .., III de M A R TIN S JA R'V O Ar oesc, UIZ e I· Dyspepsla Syphlhttca. IXI IX!' _

reito. Esta conforme o!. iii
.

',À. lXl R B -

d 'R" B' 62
!

original, o que don fé. I Vidros duplos � III1'QMS<í\
(Ã\ IXI ua ara0 o 10 ranco n. n

jsraguà, 11 de setem. Já sé encontram � v�nda con· IAI � �� 4 � � III Todos os quartos e appartam.

entos,.
com ag,tI

bro de 1940 I tendo o dobro do liqUIdo e cus- IXI .Iossa \ IJ corrente, quente e fria
.

. tando menos 20 % que dois III
' '

O escrivão: Ney Franco.' vidros pequenos.
.

iii
Elevador - F,.igorifico - Cosi�ba .d� l.a prdem

III
-

.

iii Salas de amostras para os srs. viaiantes

Prefeitura Municipal de Jaraguá III A 'anelhor, anais ;adequada e = Automovel: na Estação

Edital II mais bàrata 11 c v R I T.V BA

De ordem do sr, Prefeito Municipal torno I IH-----A--·-I----C-----·-·lpublico que durante o corrente mez de AGOS· 111 Peça informações á: Jo�o Emmendoerfer !XI annO grino a B ommarnl8TO,. arrecada· se na Tesouraria da Prefeitura Mu IAI •

. &XI, U U ,U
�iciplll de Jaraguá e na Intendencia de tfansa, o Iii Deposit� de Madel,",!s á a�enida Oettilio Vargas. III de Blumenau

IlmatIPvoost?os/2' INS'eDmVe�tTr.eR. IAS E PROFISSOES, ,re' 1II1111i1fi1r11fi1IiJ(jJ�lIJlilllJl2IlIJr§JlI1l11li1ltB1l11f11i.1l11li1rx1lA1rx1lX1lA1l1
.. �

�IXIIXIIXI�IXI FILIAL: JARAGUA - Rua Cei. Emilio Jourdaa
Não satisfazendo o pagamento· no referido

mes, fica:á o contribuinte sujeito á multa de 20'/
sobre o Imposto no primeiro mês, sendo então
feita a cobrança judicialmente.

Tesouraria da. Prefeitura Municipal d(" Jara.
guá, 4 de Agosto de 1940,

F. Vosgerau, Tesoureiro

laraguá, aos onze dias do
mez de, setembro de mil.
novecentos e Quarenta, Eu,
;\J ey Fran co, escrivão o

subscrevi. Assinado> Arno
Pedro HOL schI juiz de Di
-eíto. Está conforme o ori

ginal, do que dou fé.
[araguä, 11 de setembro

de 1940.
O escrivão: Ney Franco

Edital de Ia. Praça
,

'

Correio do Favo - x - 14 - 9 1940

f.A�1 {'(>CE LAR ••• ·F��p.iiiiir............�������:&:.àII;.:,a,;;.���

§ Grandeoffensiva de preços para resol..

ti solver o problema da �uper"pr8dução
• •

� Camlsarla Principe
s
• •

s
• •

s
'" .

·
.

�
�

J

a Casa dos bons artigos

TINTAS � ESMALTES • VERNIZES

YPIRA�N,&A
'lOTEGEM E EMlULI,ZAM<

Perfumar�s, cal§ados, chapeos, Iravatas, etc.
Artigos espo�ti.os em leral

. .

•

Preços incriveis, artigos q� lei, tudo a preço
q.ue não admitte duvida __

Não pinie sua C8Sa, seus moveis,
etc. sem utilizar G insubstituivcl

GliltaW YPIRANGA Visite-nos sem compromisso

- [oinvitleCamisaria Principe

HOTEL BECKER
O anjo protetor de seus filhos

é a

LombrigueiraMinancora
Rua CeI. Emilio Jourdan Jaraguá do. Sul
Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vi.s-á
vis á Estação ferres. Dispõe de QP,tiijlfiS. aocomoda
çõcs e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes,

Banhos quentes e frios.
CONFORTO

Vermifugo. suave e de pronto eleito.

Dispensa purgante e diéta!

Serve para qualquér i�de, eontonne o n.

(l, 2, 3 e 4). .

Proteja a saúde de seus filhos e a sua

própria! Evitará muitas doenças e poupaeä'
dínheíro em remedios. '

�'

Compre hOle "mesmo uma "LOMBRIGU)I,;:
RA MINANCORA" para seu filhinho. Wr

E_ um produto dos LABORATORlOS uMl,;, NANCORA" - JoillviJe

PRBSTEZA

Fe",lDento Medeiros

. Requerimentos desp·achados
MES DE AGOSTO - Dia 28

2.411 - Qtto Hensch'el - Como requer.
flMES DE SETEMBRO - Dia 2

2.377 - Germano Enke - Como requer.
2.381 - Otto Henchel - Como requer.
2.402 - Germano Purnhagen - Como requer.
2.408 --:- �tto Henscllel - Como requer, assinando o ter

mo de compromIsso.
.

''2.413 - Henrique Pankratz - Como requer.
Dia 3

2.396 - João Lescovicz Junior - Como requer.
2.417 - Anselmo Rocha - Como requer.
2,419 - Martinho V. Soares - Como requer.
2.420 - Alvino Meier - Corno I'eguer,

Dia 9

f
2.412 - .Julio Pedro - Indeferido, de acordo com as in.

orlhações colhIdas.
2.414 - Elisabeth Wasch - De acordo com a informaçãodo sr, Sub'fiscal,' como requer.
2.422 - Alfredo Marquardt - Como requer.
2.424 -- Oosch Irmãos - Como requer,

.

2.426 - Wilhel!D Voç-el - Como requer.
2A27 - AntonIO Klein - faça-se a transfer�m:ia solicitacla..
2'428 - Leopoldo Janssen. - Como' requer.;

.'

I •

PARANA' - BRASIL

Caixa Postal n. 65 - End. Telegr:: ·.CAIXA.
Matriz: Blumenau

Escritorio de advocacia 1C!iiiii!:���-'iiiiiiiiiõ�

Dr. Marinho Lobo III A maior descoberta III
Diarimente atende'se neste escritorio para servi. III para a m·u I h e r III

ços judiciarias e administrativos. II FLUXo_. IIFALA·SE PORTVOVE?,ITALIANO eALEMÂO II S-BATINA II(Das 7 a 17 horas) .:. .
F:tz todas as operações bancarias no Pais .

)ARAGUA' Rua Marechal Deodoro III O �EGULADO� VIEIRA III Abona em contas correntes Juros de

Predio Emerich Ruysam II A mulher não soffre-III .

20/0, 40/0, 4,1/2&/0, 5% e 60/0
rá dôres Os juros sAo pagos ou capitalizados semestralmente.

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro II AI.' I' III Deposite 8S suas economias no
comorando na lVla as co Icas

III uterinas em 2 horas III Banco Agricola e Comercial de Blumenau

III
Emprega·se com vanta·

IIA·'gem para combater as economia e a base da pros-
de ROBERTO M

•. HORST III flôr�sBrancas,Colicas I peridade
a que dispõe de ,?,aior sortimento na praça e offerece II UterlOas: Menstru e a'

seus artigos á preços vantajosos. III,' p6:. o parto. I Va. Se. depositando mensalmente a insignificante
__________

' E.poderosocalmante, e quantia de 20$000, numa conta "DepositoPopular",
2.430 - Elsa Jung _ Sim. II �egulador por excelen I, 8 4,1/2'/., 8/a economisarâ
2.431 - João Ballock' - Como requer. II

cla.fLUXO·SEDATINA

I
em um ano Rs. 240$000 mais os juros de Rs' 5$872

, Dia 10 pela 8U2 comprovada . Em dois �nos Rs. 480$000 mais os juros de Ra. 22f905

I
eficacia é receitada por

III
Em treis anos Rs. 720$000 mais os luros de Rs. 5.$637

2.425 - Ricardo Pieske - Como requer mais de 10.000 medicas Em quatro anos Rs. 960$000 mais os Juros de Rs. 90$609
2.432 - João Ballock - Como requer.

.

fLUXO SEDATINA
"

Em cinco anos Rs. 1:2OOtOOO mais es juros de Rs. 144$271
2.433 - Paul� Neitzel - Como requer. II Em dez anos Rs. 2:400$000 mais os juros de Rs. 626$75«1
2.439 -:- Emerlch Ruysam - Como requer. encontra· se em tOda. I (Dos juros, são deduzidos ainda 2'/. referente quota de previdencia)
Jaragua, 10 de M..io de .1940

.

I . parte.
-o' III BORARIO: Das 10 ás 12 � d .131/2 ã., 15.

RENATO SAN!'t, S.........t.. ri... .:...._===.::;;___ .... ,
'

.

C:RhRrlnQ' nRQ 1Íl Á!iI 11 1-1�." J.

Filiais em: )oinvilIe, )araguá, Hamonia e Mafra

Capital subscripto: 3.060:000$000
Reservas ca: 600:000$000
Depositos e saldos em C/C: 20.000:000$000

,/

PharDlacia Nova

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo -x- 14 9 1940 '

Covarde attentado ROUBO Social

Tentativa de morte. A ·arma nlo toi aprebendida.
Urge providencias.

•

8ö.000

Visitas
Visitou nossa redacção

o revdo. Frd Egidio Ma
riá, representante do nus
80 coltega «O Lutador», d f!
Manhumirim cm Minas Or
raes (I membro da Ccn·
gregação dos .'V1issionarks
'de Nossa Senhora.

1,:837.100

1.200
15.000
81.000

380 OCO
2:397300

Virgem
de WETZEL -& elA. .JOINVH.:.cE

-��"""""""'''''''''''"'''' flt\.E ....,; MM A�S,F. :1\�\ r0: PA A" .�UJPA:': ,to ,A" CGMC 'PÀ
� .i:i./r:!J"," ,

;, �."';''' _�: .�. � "! .,,:-,,�;:f,,".

.

(Matés rêgistrlda)
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


