
"o· Estado de Santa

"Caixa de

os que o visitam pela primeira vez"

A acção da aviação ingleza VICHY" 19 (T. O., agen,
BERUM, 19 (Transocean pool e Newcastle. Os in- STOCKHOLMO, 19 (T. alIer.n.) - O ministro ,da

ag, alle.) - De fonte com- glezes perderam 78 aviões O., ag. alle.) - Uma com- justiça írancez comrnumca

petente communica-se que e 13 aviões alIemães não municacão do Mínísterío de que o procurador geral en-
na noite passada fortes es- voltaram ás suas bases. Informações brítannico in- t�egou ao Tribunal Esp_:-
quadrilhas aereas alIemães 'forma que os aflemães lan- cíal as actas,.de accusaç.aa
bombardearam efficazmente BERLIM, 19 (T. O. - ag. alI:> çaram bombas nas Imme- contra. Daladier e Oamehn.
- . .

_ O alto commando communt- . - .

Mco� bomba� ?e dlv�r�os ca: A noite passada a defeza diaçöes QO . no '

.

ersey e

cahbres, objectivos míjíta-t allemã obrigou a retroceder es em numerosas cidades do
res importantes em Lon- aviões inglezes que penetraram I

condado de Lancashire,
dres Birmingham Liver-)?<l: Allemanha Occidental. ,O� Hertfordshire Essex. Kent, 'Intmlgos lançaram bombas so-

' , " ,

I
I bre objectivos não militares e

.

I atacaram o sanatorio de Bethel,.1 .

•

A politica de sendo destruidos tres paviJ.hões, As conferencias em Roma
apesar da Cruz Vermelha de-

ROßsevelt si.gnando o estabelecimento bos-
R 19 (T versações entre o Duce e o snr,

Regressou a 30',de' agos lU pitalar, Morreram 9 creanças e oma, . ransocean,
<,

12 f ferid II ã) P t Ríbbetrop, publicou-se hoje o

Homenaoem a jOfUndador da He
.. to ultimo de sua viagern

oram en as" ag. a ema - oucean es
seguinte communicado: -o Du-

" a Europa, onde se achava LONDRES, 19 (Ag. .Nac.) _

das 1� horas ch�g?u a es- ce recebeu hoje á tarde o Minis"

Anchieta lictherapia arti.. fazendo estudos theolcgi Trinta barcaças, 5 navios trans= ta ca�ltal o
.

ministre .do trö� do Exterior do, Reich, Rib·

I '
, cos na velha Universidade- .portes e dois vasos de

,guerral
Exterior do Reich, von Rlb- be trop, mantendo cordial en-

R· P
'-

das uroxi f'
.

I
�,,� ,,,, .

f d f id' b t d bid] trevista. As conversações durx-10. or o,ccasl�o as proxi- .. lIfOta di' Munl'ch, o revma. frei germamcos oram es rUI· os en rop, sen o rece t' o na
h do assí tíd-

d t
....

- d t t d h t rarn duas oras, sen 9 assis I as
, mas cornmemoraçoes o quaro' uran e ?!' a aq.ues .

e on em estação pelo conde Ciano
centenario Ja Companhia de Je, Serviço. Especial da RVD. Elziario Schrnitt, irmão do pelos avioes brltannlcos centra .,. pelo Ministro do Exterior da

I
.'

h h I d t
. .

ind tri I as concentrações navaes aIle- e pelo e.mbalx.ador It,ah"ano Italia, Ciano e. os embaixadores
sus, a co orna espan o a es a

_ Durante largo ternpo hão n.usso amIgo, In us na sr. VOll' Machenzen e Dino Alfieri".capít«l homenageará á memoria Ar 01:l L S hrnitt
. mães na costa do canal da em Berhm, Dm0 Alfíeri ..

de Anchieta. A comrnissão de se estimou devidamente a rn co L. c rm .

Mancha. Portos, diques, canaes,
representantes dus instituições importancia da luz para o Ao estalar a guerra. frei depositos de combustiveis emu- ROMA, 19 (Ag. Nac.j -' '...

.

,

da colonia que participará dá estado de saude do, corpo
Elziario que então achava nicões foram tambem irrípiedo- Observadores . geralmente British Broad...

romaria á cidade de "mchi ta, humano. Com o reconheci- se na Br:lgiCil, seguiu para ] samentebombardeados, com es"
bem informados adiantam ..',

�� ies�i��o �:�!od:eb�o���t.a:t�� mento da )iIfluencia biolo- a fdfonteira da. Fr,a�ça. de pat).tosos effeitos..

que, muito' possivelmenty casting
será inaugu;ada no local do fid· gica <;los raios, imediata- on e consegUIu, VIajar pa c

LONDRES, 19',(Ag. Nac.) sera mantido o maior se-
lecimento do grande ;;postolo. mente teve lugar a idéa de ra a _Hespanha e Portugal ,A costa franceza está em gredo sobre as convei:sa- RIO. � Agen. Nacional _ A

d .. "'ude afl'nal tomoups-British Broadcastiilg· d� Lon-
se obter a luz solar, arti-' '- v" a -

charr:n'Ilas em conseqlJencia ções que vão' ser r.ealisa- dres 'communicou ,� imprensa
ficialm�nte. Um dos princí- sagem' par_a' a capita'l do do ataque britanni<;o con- das" mesmo que.a Hespa- que dçvido a circumsta.ncias de

paes apologistas dessa idéa nosso paioz, viajando abor- tra as concentrações alli. nha yepha a dee1arar guer- força maior a éstaÇão emissora

foi O Conselheiro de Esta.., do do, navio portuguez ide trrPilS allemãe,s. [a � prã:-,Bretanha, ent�an- �sro fOic��:�r�e� dÖI,1::�r!çO e:��
do" Dr. medo Hügo Bath, «8t'roa Pinto».,

i
do na luda ao lado do ;tempo não .haverá irr.adiações

falecido em Dresden com a Esta semana tivemos -0- BERLIM, 19 (T. p., ag., eixo.
_

� lem portugilei:
. "{

idade'" de' 81 anos.
' Ele foi ilIu,stre .sacfrçíok ,tri'! Ja;'a I i ,

allemã) Aviões inimigos '. I: '.

. I "

realmente'o primeiro a re- gua,cel'el:"Jrando m1!;,sasno�
, ROM� 16(U p};-pa. län'çai"am bombas 'em va- ,I?ERl..:IM, 19.(T.O.).'O '" ,I 11 ,:\ -••

I
.

h'
"

d" ,dias I! e 12 tIa Egreja Ma" rece 'que fjfl 'potencIas do, rios lo
....

gares·' ào' norte da:I ministro d,o Intenorda·Hes- ,Honorato Tometl,n "

con ecer, a gran e 'Impor- .. . . . ','" �, 'f" ,
'

S S

I tancia dos raios ultrá-vi,o-I ir'tZ,.
e vIsItando o seu dfg "

,el�o c�n I}:!m em que �s França e Belgica,
-

não -'cau- panha, s..r., errano un.er,
. .,: cflJ

I t· d' no Irmão. Esta 105' Un1(10s se mani'e,' sando damnos mi,mares de ',qu�f, aqul teve conferencras
� ,

.. 1- ,?e as, como reme 10 para o
O

. �'. .
-

f
I

,

d
.

fI' t'
.

'corpo humano em geral e e�ta Cidade,.:. S'egulO freI rao
..

o;a o con lC o euro importancia-.· Foram mortos com os altos repçesentan-
.

como. preventivo 'contra Schmltt para Sao Pedro de peu. • ' ,vari,!?s cjyis. , teso �o gover�o allemão, �.e
d_o_enças. Conforme suas �lc��tara, sua terra, onde A c en�a ger:al: ha uma Londres, 19, (Ag.' ,NäC_) )gulra �m,�Flha 'p�ra ·.Bruxe1-
prpp'.osições foi, cOflsh;,lfida fIcara �gtms 'mezes 'f!m ,St;l�y-ll'Ja�'Tlt;-Ja capItal, quan· - .os 'allem;ies ,la,JlÇaram las, afim de vIsItar os cam

em 1911, uma lampada pa- repouso, . na' casa, de�\i·eu.:; do Q. p.r��!ç!ente .�oo��velt toaqui,. 'llovq. t�p�.de .

bona- ,RQs de batalha da Belgica" )

. ( l'a radiações pltra-v't?letas, paes. "t. i�n�i�:,ou o� c����: g�ità��Y ?as, I�cendl�r�as, cUJa tra: RO�A, I� (�ransócean-, '_ >.'
que como helto-terapla ar-,

' � , y p. _ lectona lummosa ,asseme' agencia allerna) - Sobre as C'on·

tificial, logo' encetou á 'sua I Passageiros do âa� ��a, �ue aUm�dervençao l-ha-se a fogos de a1'Íifici�� �' "_,...,....'_� __,..,.-.-

marcha triunfal pela terr-a _.

o
. :,t� os Dl.oS �ra .

���;: I ' ,
. ,

.

'inteira. Mesmo os conhe-
\ "Uruguày"

. tnevlt�ve�e prodU�1U �rlm N L�N�)RES, �9 d(Agencia DOIS N,OTieIARIOS':'
cimentos cientifi'cos reunidos RIO, 19 (Ag. Nac.) _ Che'gou pr�ssao e que es. e U Imo' .aclOna '.

- 'es e o �, emli�guáportuguês"'l í'nestes ultimos tem os a hontern, procede�te de New palz. e-stava 5onSlder!l::do hlr da _nOIte, hontem, os a:-, \
...

't d I"t Pd" York, o transatlantice �Uruguay� sua mte'rvpncao ':lo ponto taques aereos allemães aqui" ·ls-taça-o.r ,O J P - BERLlurespel o os Iml es a ,ex- trazendo numeros'o
.

d'
.

.
.

, . 1ft;
_ . . s, p�ssagel- . e vlbta malS pratico, foram augmentados sempre',tensaQ dos «raIOs bronzea- ras entre os quaes art{stas d.e A

.. _ _'. .". '

.

. dores», não lo raram di- ci�ema, 'll,m grande 'hygienista . � oplnJoes �ao mterw.n c?m mten,sltlade e ag:gresl-Da
A
capItal do Estado, minuir a i nit'

g
- chlilez, um graôde banllueiro cIOOIsta!>, mantidas nos 11s- vldade ate a madrugada,onde fora tomar parte no.

d h r 1
s g

. Ica1�� ��ral norte-americano, professores, es- cursos de Rodsevelt e do quando chegaram ao seU'
IX. Congre�so Brasileiro a e !O- erapla ar I ICla.

,
tudantes. e jornalistas.' , candidato. Republicano, sr, auge. Num bairro ao norte'

de Oeographla, ha pouco Willkie, foram reprodu::!:i de Londres communica-se'
reu�ido. nàqueHa, encanfé).-

.' Fo,"r"'as .ita·ll-an',as no '�G'yp.o da.s com destaque na 'im- que quarteirões foram ar- Dois noticjarios' de ultlin�
dor� clqade,' regressoll, � � :EI... pre5:a logal. rasados. ' hora, dhlriarnente

.

�)f), dia, de hontern: ,foi1 d�" i9
quarta:-feira desta' semana, -------__---... 1 tenso e.vibrante jUbilO, par..a' Oll
O nosso.< distinctö "'amigo Cairo, l8·A, N, Os' meios of· ROMA, 19 (Transocean _ que <tràbalhéim' ne&ta feriãà -

sr. tenente teonidas Cabral ��;��i��lf��n�av�ni�lt�Ii���eti:e� agón�:fo c��::::ndo'�:I�::�e�om_ O' erro fundaanental.,A vict�ria da'�I .. ��(d:f�4�::�rr�l�u :�\�����gj:-Herbster, operoso Prefeito rá através ao Egypto e o :anal :munica: ','Aviões de' bombardeio lemao'ba' será a vem e presado amigo'jot,m,tlista,deste municipio. de .Suez, _ ,italianos' rechassaram unidades
,� ,.
'. " ;', Ho'nórato Tö'tnelin. digno dire-

S. S. durante sua estada navaes inglezas que bombardea- De BRITTO DIp 'MACEDO' quebra do pa;. I,ctor dest.!!_'&emanario.1: �Não só
em Florianópolis, teve op'-

ROMA, 19 (Tra'nsocean - ram a costa de Baldia e Sidi ElOs inglezes venceram a uIti- Especwl da U. B, I.
dra-o ouro I,para nós, qti'e meIitatnós, fia

agencia alIemã) _ O alto com- I·Bàrani. Um cruzador brl't'anl'co mUI'to tempo com Uo o .. T
Portunidade de tratar com ma guerra mais pela propagan- diffamatoria. O que foi a causa, .

_ .... ",
'

. ,FI n .tra,o. o-
rnando �o��ul1ica: ':As forças foi gravemente avariadocomum da do que pelo bloqueio. Na, 'de succésSQ, na luta anterior" meltn, fOI a al�lçaretra data,desvelo de varios e impor- navaes Immlgas abnram fogo t�rpedo lançado por um torpedo realidade, aqueIJa foi mais de- foi, nesta guerra, uma das cau� \ PHIL�DELPHIA. _ .l\g ...Nac., q).le,hontelll,fe�teiamos, �e com-

tantes assumptos ligados contra as nossas tropas na regi- avião". "

'

cisiva do que este.
"

sas de seu desastre.
_ �o �Iscurso pronunciado !la pensadora {! Justa' alegrl�, mas

ao progresso desta com-
ão costeira entre Bordia e Sidi.' No periodo em que occorreu O mundo, em vinte e cinco: I Untv��st:lade de Pensylvanta, tambem para os seus mUitos. �

muna, a que vêm dando o ;�p�:;i��� �e a����ha::i�o�b�i�' Linha maritima o ultil).1O conflicto, 1914-1918, annos, passou por modificações occaslao
_

do e:llcerr�mento, da leªe.s allllg()s e .pa;ra os a!im!-
.

. foi possivel á Inglaterrà, por fundamentaes, Ninguetn hoje Convençao �aclOna,l des Aclvo- r-atlores de suas llebres qu'C\h'"melhor de .sua energia cons- gou á fuga um cruzador de 10
. hespanhola uma infinidade 'de causas noto- acceita os factos sem examina- gados Amenc�nos, Mr. James, dades_ moraes, de.,earaet� -e �etructora e renovadora. mil toneladas, que foi atlingido rias, eritre as quaes figura, ac- los, procurando nelles o con- professor je finanças, de�larou coraçao. D�ssa �tndade de Vtr-

Ao laborioso e honrado por um torpedo, ficando avarL MADRID, 19 (Transocean _

centuemos, a ,propría negligen- teúdo e a logica. Ninguem fio>- 9ue na guerra actual es�a em tud�s respel�avetS, Hon�ratoTo-
administrador,. sr. tenente

do. A aviação italiana realisou agencia alIemã} _' A linha' hes- cia psychologica dos dirigentes je acredita mais nas lendas Jogo todo o ouro que eXI�te ac- mel!n faz, dignamente, 'o apa.:-'
Leonidas Herbster, «Cor-

bombardeios intensos, atacando panhola para a America do' Sul da Allemanh1;l, lev�r avante com britannic.as, inas invencionices tualmen.te nos Esta�os UhHlos e naglO �e sua h0nl1�. Esta rrota
com bombas e rnetralhaçIoras as foi reforçada com o .yapor "Mon, successo uma campanha de des- da propoganda ingleza. 'que attl!lge a 21 bilhões de dol- v�e ferIr a m0ct:es�lél) de nosso

reio do Povo», apresenta colurnn�s inin,igas e secções te Auboto", de 2.955 toneladas, mQralisação sem precedentes na Hitler não cuidou somente lar�" Disse textualmen�e;.. :'�e � dl.re�tor, ademal� qtH! � feda

respeitosos e cordeaes vo-
motorisadas, pondo-as tOm fuga. o qual escalar§ em Bilbáo, Vigo, historia do mundo. .

em dar á .AlIemanha os reCUf- Ora,Bretanha vencer, slgmflcara danamos, alfi'ela1!lente a sua

tos de !Joas vindas.
Em Marsa Mdtru outros objecti· Lisboa, Santos, Montevidéo e

.

Os alIemães passaram a ser sos indispensaveis ás reivindí- a cQntinuação do pad!,ão ouro. ron�ad�!. mas ��Itaf1amCls.a uma,
vos militares forilm atacados". Buenos Aires.' tudo para.'os, que recebiam, di- ca..ções que ella pleiteava, caso, Como se sab� tres quartas par obngaçao,soe�!ll e a IHll dever

recta ou indirectamente a in- os meios suasorios falhassem tes desse metal, eXIstentes no de collegas, noS'; os que tabu
fIuencia mOfé\I ;0101 finan�eira da como, de facto, falharam. Fixe� mundo, est�o deposit�lda� nos ta,m nes�a casa, se. d'eixassemos
Grã-Bretanha. Esta não rega- tudo, lucidamente, contrapondo, Estados Umdos. A v}t?na da de, pubhca?Iente, al?resentar,,_ao
,teava nem, tã@ pouco, detinha- ás mentiras de .seus inimigos, Alle'I?"n.ha, .p�l� �ontraflO, :l�r· chefe e collega- dedlc!l�o e_ 81l1:'

se diante de qualquer natúresa a eloquenciados proprios ac.on� ret�ra a mstttUlçao de aut�rchlas cer?, as nossas fehel�açoes e

de escrupulos. Sua machina de têclmentos.
.

reglOnaes,. pa.r� as quae� o ou· registrar em at�o, r�J!e",p es�a
propaganda extendia-se � do- O .erro maior dos inglezes foi ro nada significa. p. �roblema data au�ea' e radIante para nos

minava o universo, com os dois julgarem o ,mundo de hoje o do ouro deve.s.er aprec.lado so_b que mUlt<!), o presamos ..

'maiores recursos de persu�são, mesmo de hontern. RepeUram- o �o_nto de_vista da phl�ySophla
segundo Fouche: o dinheiro e se. Aquelles que os ouviram em pohtt�a e nao ,s�b o pnsmlj. da
a força.

'

14/18, fethàm-Ihes os ouvidos theona monetana._
Os

.

chefes alIemães fáziam 'ern 1940.
'

,prodigios nas frentes de bata- Com as· nações occorre o
.

Iha, envolvendo coluVlnas, des- mesmo que se dá cOIl} os in� ---------

,,'baratando exercitos, mas, des- dividuos: são' bem succedidos INSTITUTO· ROCHa LOUREScuravam lamentavelmente os· nas primeiras mentiras. Cahem
meios necessarios á de-smorali- depois no descredito. Os ingle- Exclusi'IJamente para mo-

sação -da p'ropaganda britannka: zes cahiram no des::redíto. lestiail �e olhos, ouvidos,
O mundo voltou-se contra a Um afino de luta. Doze me- nans e gargant!t.
Allemanha, acceitando, sem d·is- zes de derrotas, de capitulações, Dispõe de aparelhQs"0s maiscutir, os argumentos cap,erosos nem sempre honrosas. E os in- mo'dernos; para exame dede seus inimigps.

.

glezes mentindo. Derrubando 'sua.. especiaHdade. '

Findo' o conflicto, os-aconte- mithares "'de aviões: Matando J

cimentos passaram a soffrer soldados: Realisando incursões PaI. Richlin, Rua do Principe
melhor analyse e aqUelleS qUe, a Berlim, etc. lmaginação� Ex-

.

FOll;�, 334, jOINVILLE
pegaram em armas contra a cesso de imaginação.
AIIemanha,.acreditando nas c1a- O ambiente de hoje é bem
'morosas 'falsidades inglesqs. o,utro. Podem os .inglezes es

chegaram' á conclusão de que palhar lendas. O mundo foi ad
tin.hé\!ß, �ah:if\o e�. um yerda'> ve�tido a'respeito (je sua tatica.
delro <5G01�tO do vlgario»��

.,
' .

Nenhuma força humana de-
, Persuadidos de que podénâm terá a marcha dos acontecimen
com igual ��itQ, u-íiUsar nesta t tos. Estamos no fim dos exclu
guerra os, m.esmi'Js ·processos,; sivism<ils, dOS,lUOf\Og,olios e das
cis ingl�zes vo-Jtar�m .à tatica absorpções criminosas. '

Com a devida venia transla- cultivado por pequenos agricul
damos para as nossas colum- tores, traz o excursionista sur

nas' um trecho da palestra que prehendido e maravilhado, taes
com o nosso collega de �A Ga- os deslumbrantes panoramas
zeta» teve o sr. Linneu Pache- que são offerecidos ás suas

co Braga, enviado especial do vistas. O encantador Valle do
.Correio Paulistano» junto ao Itajahy, a deliciosa Pomerode
Nono Congresso deGeographia. constituem magnificencias que,
Gostamos de ouvir o que nos de verdade o confesso, com

dizem, sem reticencias nem es- grande prazer, se fosse possi
tudadas phrazes puramente cen- vel, as 'roubaria' .. , para enfeitar,
vencionaes, como relato de ob- com eIlas, a minha paulicéa.
servações estreitamente ligadas Depois, esta Florianopolis, que
aos origínaes, que sabemos bem se vem remoçando graças a vi

como são, mas que são nossos são e operosidade desse dyna
ainda assim, na realidade ma- mico administrador de escol que
terial ou intellectual que apre- é o snr. Interventor' dr. Nereu
sentam.

.

Ramos, com os seus majestosos
O jornalista bandeirante fa- edificios publicas, suas escolas,

tou, de surpreza, Disse, de obras de assistencia social e

certo, o que lhe foi dado vêr, optimos logradouros de passeio,
ou melhor, a impressão que completam a nossa surpreza,
lhe causou a belleza rica desta pois, manda a verdade que se

parte da terra càtharínense. E o diga, o Estado de Sta. Catha
não quiz esconder sua 'ímpres- rica e as suas coisas são com

são. Vejamos agora o que elle pletamente desconhecidas no

disse ao nosso collega de «A centro e norte do paiz. Dahi a

Gazeta» : necessidade de uma maior pro-
"O Estado de Santa Cathari- paganda, problema facilmente

na - disse-nos Linneu Pacheco soluvel pela creação de um De
Braga _ surprehende a todos' partamento de Propaganda Es
os que o visitam pela primeira tadual, a exemplo do que se

vez, notadamerite aos que via- tem feíto em todas as outras

jam pela explendida rodovia unidades da -Federação. Para
que o liga ao Paraná. O trecho mim, e mais pelo motivo ex

então percorrido, onde ficam posto, Sta. Catharina constituiu
localisadas, creio as principaes uma authentica caixa de sur

cidades industriaes catharinen
ses e que está tambem todo

,

Dírectcr-propríetarto r 'HONORATO TOMELIN r
_._ Caixa 12 -.-

,

Tel cCorpovoll -.- Redactor; João Crespo

Anno XXII Jarag.uá ..... Sabbado, 11 de Setembro de, 1940 s. Catharina N. 1.047

Seguirá para os

Estados Unidos o

general GoesMon..

teiro

Intensificaoos OS ataques contra a· fuglaterra
Processo contra
Dalad.íer e Game..

,

iin

prezas», ..

RIO. - Os jornaes no

ticiam que o general Ooes
Monteiro recebeu um con

vite' do' chefe do Estado
Maior do Exercito dos Es
tados Unidos, para uma

nova visita aquelle paiz
em Outubro proximo. O
general 00€8 M@nteiro ac
ceitou o convite.

Berkshire e Sussex e tarn
bem a zona nordeste e

sudoeste de Midlands.

Frei' Elziario
Scbmitt

Prefeito
Leonidas

H,erbster

Otida 25,31 "mJ_ 11855 K'elos
Hora ': '20 ä'20,1"i e

22 a 22,15 _

MO,RA'lOC'AL ",

......._,"_OS�'.
�'�

.

o eommercio ca
feeiro

RIO, 19' (Agencia Nac.'
Reuniu-se �oje sob a pre-
sidencia do ministro da Pa
zenda o convenio dos 'Es"
tados cafeeiros, afim de e

xaminar a situação ereada
ci lavoura cafeeira e ao seu
COl;I1méliciü pelo fech.àmenta
dos mercadf;s ear0peus.

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes.

CLINICA ESPEClAtISADA '

DR. SADÄtLA ÁMfN
CONljlNUA EM, JQiNVII::.bE .

15 de Nov..embro 580�J.R-es.: AMon Baptista IBO·

"
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�. Grandeoffensiva de preços para reso...
ti solyer o problelDa da, super.-pro�ução
• .. e

� Camisaria Principe

III Sangue - Sangue . Sangue III

�I SANßUENOL I�
-111 (Formula allemâ) 'III
III Unico Fortificante nomu�-Imll1 do com 8 elementos toni- I

"111
cos: Phosphoro, Calcío, IIIArseniato, Vanadato� etc.

r

II
Com o seu uso no firn d e

II'20 dias, nota-se : I
III

1. - L,evantamento. geral
IIIdas forças e volta Imme

diata do appetite. '
,

III 2. - D esapparecímento IIIpor completo das dôres de

II c�beça, insomnia e nervo'lllsismo.

II
3,'� Combate radical da III' depressão nervosa e do

� II ���e��:.címento. �e ambos III
-,Ci'

- 4. -' Augmento de peso

III variando de 1 � � kilos, III
II

O SANGUENO[' é 'uma

'IIIgrande d�s�.?berta scienti-

I
ca, - opuuao do Dr. Ma-

II noel Soares de Castro.. .II
JeE 9*? -FF +e 9E 3iE3'C

raOTfGEM E EMBELLEZAM "

Preços .incriveis, artigos de lei, tudo a preço
que não admitte duvida __

.

Vlette-rioe sem compromisso'

1 ."(

TINTAS • ESMALTES • VERNIZES
YPI'RANG'R Perfumarias, ·calçados, chapeos, gravatas, etc.

Artigos esportivos em geralDESPERTE A BiliS
DO SEU fiCADO Não pint� sua casa, seus mov�is,

etc. sem utilizar o insubstitutvel
material YPIRANGA

.
,

�Oet. índU5iY.c .-.... ..GII!
- {otnvttte

Sem Calomelanos- E'Saltarilö
Cama Disposto Para '(IJoo

Sen figado deve derramBr. diarla.
, mente. no estomago, 11m litro de btU8.

Se a bilis não corre livremente, GA '

alimentos não são digeridos e apodre
cem. Os gazes incham o estomagó.
Sobrevem a prisão de ventre. VoeI!
.ente'-se abatido e como que envene
'nado. Tudo é amargo e a vida é um
martyrio. _

Uma simples evacuação não tocará
A, cansa, Nada ha como as famos&.!
Pillulas CARTERS para o Figado�
para uma acção certa. Fazem correr
livremente esse litro de bilis. e você
..ente-se disposto para tudo. Não cau
sam damno: são suaves e contudo são
maravilhosas para fazer a bilis correr
livremente. Peça as Píllulas CAR
TERS para o Figado. Não acceite
Imítaeões, Preço 3$000.

Camisaria

Filiais em: Joinville, Jaraguá, Hamonia e Mafra

Capitalsubscripto: 3.0GO:000$000
Reservas aa: ' 600:000$000
Depositos e saldes em C/C: 20.000:000$000

Será servido a seu

proprlo proveito!
BRASIl:..

As CREANÇAS QUEREM esia

PRO'ECÇÃO
ElIas precisam ....de

, Kolynos. Limpa seus

dentes melhor e com

segurança e destróe
os ge rmes que ata
cam os dentes e eau-
sam a cárie.

JOIN.VILLE
EM8ElLEZE seu

SORRISO com KOLYNOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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������������������������������������������������������������������������,� Cervejas: Ouro Pilsen ti Catharinense Nova ti Malzbier EJ

i Vinho bran:co�:Osele" Caxias M AX WI L H E L M
Vinho br:':'ti�:: e "SOVIS" �

� Vermouth. íi:ognac JARAGUA' DO .SUL Santa Catharina Mayerle. Underberg �
, ��[!I'!l[!I'!l[!I!'][!I!'][!I!'][!I'!l[!i"1[!I!'jI'!l[![!�[!I!'][!I'!l[!I!'][!I!":I[!I!:II:'!1ml!']t!I'!l[!I!'j[!I!'][!II!l[,!I'!l[!1'!l[!1I!l[!!l[!I'!l[!I!'][!I'!l[!I!l�'-l[!I!!'l�I!!'l[!C!lI!!'l[!I!!'l��

•

Prefeito Pedro Kuss
Procedente da prospera

cidade de Mafra, onde e

xerce as elevadas íuncções
de Prefeito daquelle rnuni
cipio, passou, dia 16 do
eorrente por esta cidade,
com destino á capital do
Estado, onde vae avistar
se com S, Excia., o sr. In
terventor Federal no Esta
do, o nosso presado arni
go Capitão Pedro Kuss

S. S. que foi um dos pri
meiros que, em terras de
Santa Catharina, sob o

bravo commando de Seve
riano .Maia{ (.'�njiu a espa
da de Iid:N.llr intemerato ,

da revolução outubrina, é \
daquelles que nunca se a,

'

fastaram da vanguarda, dos
que se conservaram, até
hoje, ao lado 'do grande
Presidente Vargas.
Como homem de go

verno, Pedro Kuss, é
lo
a radas, ás rédeas da publimesma en�rgla em acçao, ca administracão, do go'como o. fOI, como homem
verno catharinense, - ao

de partIdo.. merecido cargo de gover-O actual Prefeito de Ma· nante do generoso e dignofra, é bem e leal!11ente o
povo �efrense, - os nos

�onesto e/progressista con
sos respeitosos e cordeaestmuador da gra!1�e e !la' cumprimentos.tavel obra admlnistrativã,

,U, brilhantemente iniciada
pelo seu antecessor Ce I
Severiano Maia, prestigioso fRACOS E ANE.MlCOS!

Tomem:
nome naquella prospera VINHO CREOSOTADO
zona, onde ainda hoje se

.bemdíz, a sua passagem
pela carúl da edilidade da
quelle futuroso e já gran
de municípío.

S. S., em quem, acerta
damente. recahiu a escolha
do preclaro dr- Nereu Ra
mos para conduzi-lo, quan
do. apenas, tinha ha vinte VINHO CREOSOTADO
dias, nas suas mãos hon- L é um oerador de I ..Ode.

I Dr. Tacio Guerreiro
Por noticia particulnr sa puro, era um leal an igo

bemos haver f�dIecido em enfim, um dedicado e sin
um dos ultimo" dias da cero elemento da sua no

semana quo findou. no bre classe que tinha relle
prospero município de Ira nm clinico proficiente f,' es

ty, do visinho Estado do tudioso. S. S. durante mui,
Paranä, C nosso illustrado tos annos foi medico da
coestadano Dr. Tscio Cooperativa I:) do Syndi
Guerreiro Krüger, abalisa- cato ccs Ferroviarios de
do medico alli residente, Mafra, á cujas organisações
onde desfructava de gran prestou serviços conside
de conceito- raveis. Aos ferroviarics e

S. S. que exerceu varies suas exmas. familias auen

cargos de notável destaque. dia sempre com a maxima
entre es quaes o je vereá- solicitude- Tambem fci o
dor da extincta Camara Dr. Taeio Guerreiro, medi
Municipal de Mafra, em ou- co do Hospital Bom J� sus

[o Conselho foi <leader lt da cidade de Rio Negro,
consciente e culto, orien ao qual prestou relevantes
tando as maguas reuniões I serviços. Para os proletari
daquella edilidade que delle os que labutam, as portas
sempre recebeu da sua pres- aeohedoras do Hospital de
tativa eollaboração, o exem- de Rio Negro, o extiucto
plo de ac-tamento e de

í

e jovem medico el a um

respeito pela minoria que anjo de bondade. lenindo
alli tinha assento e que as dores alheias com amor

por isso nunca lhe negou e fi1t:lidade christã. Por is
apoio, quando este se fazia so, de certo, � sua morte
mistér em pr61 dos gran foi mui pranteada, dado

Pharmacia de Plantão des e palpitantes proble- as nobres qualidades que
mas de Interesse da coi lhe ornavam o seu altivaEstará de plantão ama' lectividade mafrense. e diamantino caracter denhã a Pharmacia cCEntral» Homem de sciencia r de rigida tempera.

___________________ letras, Tacio era tambem O Dr, Tacio era filho do
o lidador intemerato e au- municipio de Campo Ale
daz dessa bella cruzada gre, neste Estado, e era
nacionalisadora que tinha formado pela Faculdade
nelle um soldado fiel e pa- de Medicina do Rio de Ia
triota, neiro. Diante do tumulo
Como politico foi um que ha pouco se fechou,

baluarte do seu exlincto encerrando o corpo inani
partido, ao qual deu a me mado de ir.olvidavel esou-

Ilhar
e sadia solidariedade, lapio, cCorreio do PO\'o·,

prestativa e valiosa. espalha manchelas de tio
Como cidadão foi um res e envia sentidos oeze-

I
homem educadíssímo e mes a exma. familia sníu
bom, Dono de um caracter tada.

Dr. RENATO CAMARA ----

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'
•

A II'ISOOperaçies, Doenças de senhoras, IPartos O Dr. Renato Camara communica
Consultas pela manhã no Hospital, â tarde das aos seus clientes e a!Digos que ma..

2,ãs 4 no consultoria ã Av. Getulio Vargas,

es-I
dou O seu consultorlo paraopredio

I
quina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura. Hilario P i a z e ra, Junto cl linha da

FALA ALLEMÃO Estrada de Ferro, onde attenderá,
-m,.. 7W ,m=:=,.. Milet

desde 7 horas da manhã.

CL\LCbDOL
,

--

GO/CH I RM�Of
I .

Jl\Rl\GUL\ - .rL\NT� CL\TL\RINL\

Assim e que se Jaz!
Para a rua os que não sabem cumprir os

seus deveres
RIO. - O major Filinto

Mueller, continuando no

seu proposita de sanar a

policia civil desta capital,
excluindo do seu seio os

elementos indesejaveis, as

signou portarias demittindo
o investigador jary Gomes,
por não merecer mais con

fiança de seus superiores;
exonerando por convenien
cia do serviço, o investiga

----------- dor José Tosts, responsa
vel por um grave distulbio occorrido na Tijuca; o
investigadorErnesto de Sou-
za Borges, por haver abu
sado de sua qualidade de
policial, extorquindo di
nheiro de um cidadão que
prendera sem motivo

JUS-Itificado. ,

O chefe de policia, tarn-I

Col1tr-a f7th maôsmo

bem, em data de 11, de

signou os delegados capi
tão Felisberto Baptista Tei
xeira, Hugo Auler e o se

cretario . da Delegacia de

Segurança Politica e Social,
Clodomiro Colaço Veras,
para em commlssäo, sob a

presidencia do primeiro, a

purarem em rigoroso in

querito administrativo os

acontecimentos occorridos
no campo do «Vasco da
Gama». onde varias guar
das civis espancaram a

cacete colegiais que pa
ra ali se dirigiam.

'��
I

DDR de E.BEÇA P I��
M
� 111,••••,.,.,.,.,.,.,.,.,•••,.,•••,.,.,.,•••,•••,.,•••,.,.,•••••,•••,.,.,.,.1.1

Sr. Pedro Kuss

Do Ph. 0.. Joio cl. Sdwt s,..,.

e-...- ...._.

To....

Resfrieclol
Brondlltea

Escrophul..
Convalecet1981

iii AB
" e ca..

I
I

TI

alivia e reanima

CLINICA aaURGICA
do

Adolar Schwarz
Endereço teleg. ClDOLAR"

S. FraD�isco do Sul

Caixa postal, 32

Sta. Catbarlna

Em�arqllBs - DBs�achos
NaVBga�ãO

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre Buc:arein (Joinville) e

Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiro,
direct:Jmente sem transbordo.

, Encarrrega-se de classificação, medição e embarque
de todas ,lS especies de madeiras serradas, beneficiadas, em t6ros. etc,
CereaeE: e mercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do

Paiz, bem como para O exterior.

Recebe cargas de importação, do Paiz
ou do Exterior, para desembaraço e

redespacho para as praças do interior.

FEBRES
(Sezões, Malório, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira)
Curam-se rapidamente com

"Capsulas Antisezorucas
MiDancora"

Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
Joinvile - S. Catarina

"WANDERER"
A MELHOR BIGYGLETA

Carlos. Hoepck� S/A.
Joinville

\
� ;I" ,

.A!�����L� . .i� �� � �
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Edital de Primei ..
ra Praça

,

Edital de Citaçio ta (30) dias virem ou dele
O Doutor Arno Peäro conhecimento tiverem que

Hoeschl, Juiz de Direito findo esse prazo, hão de
da Comarca de jaraguä, ser arrematados por quem
Estado de Santa Catarina, mais der e maior lance
Brasil, na forma da lei, etc.r oíerecer.: no dia 30 de se-

Faz saber aos que o
tembro próximo vindouro,

presente edital, com o pia'
ás 10 horas da manhã, ás

%0 de trinta dias virem, ou portas do Edificio do Fo
dele noticia tiverem ou in. rum desta Comarca, os

teressar possa, que, estan
bens penhorados a Paulo

do se procedendo ao in- Hubbel, na ação executiva
ventarío dos bens deixa. fiscal qua lhe 'move a Fa
dos por falecimento de zenda Municipal, a saber:
MaÍ'i.a Gomes 1e Araujo e

1. Um terreno sito no lu
tendo sido feita a declara' gar � íbeírão Grande do

ção de herdeiros da fina- Norte, com as confronta
da, nos quais constam Ma' ções de direito, com a area

noel Araujo e Cantilio Mo. de 370.000 metros quadra
reira, como ausentes, cita dos, avaliado em4'OOQ$000,
e chama·os a comparecer cujos bans constantes do
ou fazer se representar no

auto de avaliação e do au

prazo de trinta dias, neste to de penhora de. folh�s,
Juizo para falarem aos ter- dos 3';1tOS �a refenda açao
mos do dito inventario, ex.eC'u.tlva, sao levados em

sob pena de revelia, E pa-I pr!m.e.lra
praça de hasta pu

ra que chegue ao conhe- bh':,a de venda e arrema

cimento de todos, mandou. t�çao pelo valor total de
lavrar o presente edital e 4,OOO�000 (quatro c,?ntos
outros de igual teor, para

de r�ls)., ASSim serao os

serem afixados no .lugar refendos beD;s arrematad.os
de costume e publicado por quem mais der .e malar
pela Imprensa. Dado e

lance oferece:- no dia � ho

passado nesta cidade de Ja e local aeirna menciona

Jar?gu', aos vinte e trez dos, podendo. os mesmos

dias do mez de- agosto do serem
. exammad,os por

ano de mil novecentos e quem l!1te�e..:'se tiver, no

quarenta. Eu, Ney Franco, lugar Rlbearao Grande?o
escrivão o subscrevi. ass.) I No�te, onde se .acham JO

Arno Pedro HoeBchl, Juiz callsados os ditos bens.
de Direito. Está conforme

I E para que chegue ao co
o original, do que dou fé. nhecimento de todos, man.
JaraguA, 2õ de agosto, dei passar este edital que

de 1940. • será afixado no lugar de
O escrivão:Ney franco. costume e publicado pela

imprensa local. Dado e

Edital de prun·lei.. passado nesta cidade de
Jaraguá, aos vinte e noV'e

ra Praça diaz do mez de agosto de

O Doutor Arno Pedro mil novecentas e quarenta,
- Eu, Ney Franco, escrivãoHoeschl, Juiz de Direito

o subscrevi. (as.) Arno Pe'da Comarca de Jaraguá, H hl J' D'Estado de Santa Catarina,
dro oesc, UIZ de I,

reito da Comarca. EstáBr3sil, na forma da lei, etc, conforme o original, doFaço saber aos que o fét d't I d
" que dou .

presen e e I a e pnmeIra Jaraguá, 29 de Agostopraça, com o prazo de d 940trinta t�O) dias. virem ou
e 1 ,

dele conhecimentb tiverem
O Escrivão: N6Y franco.

que, findo esse prazo, hão
de ser arrematados por
quem mais der e maior
lanc:! oferecer, no dia 30
de setembro proximo vin·
douro, as 10 (dez) horas
da manhã, ás portas do
Edificio do forum, desta
Comarca, os bens penho·
rados a Leopoldo Bossha
mer, na ação executiva fis· Faço saber aos que o
cal que lhe move a Fazen, preseRte edital de primeira
da Municipal, a saber: - praça, com o prazo de
,I. Um ter..'eno situado á trinta dias virem, ou dele
Estrada Ribeirão eacUda, conhecimento tiverem, que
neste primeiro distrito de findo esse prazo� hão de
Jaraguá, com a area de ser arrematados por quem
232000 metros quadrados, mais der e maior lance ofe,
com as confrontações de recer, no dia 30 de setem
direito, avaliado em"" bro proximo vindouro, as

1:200$000, cujos bens cons- 9,5 horas da manhã, ás
tantes de auto de avalia' portas do Edificio do Fo·
ção e auto de penhora de rum, desta comarca, os bens
folhas, dos autos da refe, imoveis penhorados a Oer·
rida ação executiva, são Je' mano Kamim, na acção
vades em primeira praça de executiva fiscal que lhes
hasta publica de venda e move a Fazenda Munici
arrematação, pelo valor to· paI a saber: 1. Um terre·
tal de 1:200$000 (um con- no situado á Estrada Ri·
to e duzentos mil réis). beirão Grande do Norte,
Assim serão os referidos confrontando àe um lado
bens arrematadospor quem com terras de Hugo Erd
mais der e maior lance I mann e de outro lado com

oferecer, n\i d!a, hora e lo� I
ditas de Floriani, f�ze��o

cal acim�� menCIonados, po- frente na Estra<:la, RJbeuao
dendo os mesmos serem I Orande do Norte e fundos
examinados púr quem in- com quem de direito, com
ter,esse tiv�r. á Estrada Ri.., I a area total de 215.000,me
beirão Oacllda, neste Mu· tros quadrpdos, avaliado
nicipio, onde estão locali I em 2:800$000, cujos bens
sados os ditos bens. E I

constantes do auto de ava·

para que chegue a noHcia Iiação e auto de penhora
a publico, mandei passar de folhas, dos autos da
o jJresente edital que será referida ação executiva fis
afixado no lugar do cos cal, são leV'ados em pri
turne e publicado pela im' meira praça de hasta pu
prensa local, Dado e pas' blica de venda e arremata·
sado nesta cidade de Ja- ção, pelo valor total de
raguá, aos vinte e nove 2:800�OOO, Assim serão os

dias do mes de agosto de referldos bens arrematados
mil novecentos e quarenta. por quem mais der e maior
Eu, Ney Franco, escrivão lance oferecer, no :lia, ho·
o subscrevi, ass) Arno Pe- ra a local acima mEncio
ro Hoeschl, Juiz de Oi nados, podendo os mes

eito da Comarca. Está mos serem examinados por
onforme o original, do quem interesse tiV'er, á Es
ue dou fé. trada Ribeirão Grande do
Jaraguá, 29 de Agosto Norte. onde se acham lo
e 1940. calisados os referidos bens.
O escrivão: Ney Franco, E para qu� chegue a no·

ticia a publico, mandei
passar este edital que se

rá afixado no lugar do
costume e publicado pela
imprensa local. Dado e

passado nesta cidade de
Jara�uá, aos vinte e nove
dias lio mez de agosto de
mil novecentos e quarenta.
Eu, Ney Franco, escrivão
o subscrevi. ass.) Arno Pe,
dro Hoeschl, Juiz: Ide Oi·
rtito da Comarca, Está con·
'. '

..�:�

do que Jaraguá, aos nove dias do rados a Carlos Loske, Edital de Ia. Praça I mesmos bens serem exa
mez de setembro de mil [,a ação executiva fiscal

I minados por quem ínteres-
novecentos e quarenta, Eu, que e move a Fasende O Doutor Arno Pedro se tiver, á estrada [araguã-
Ney franco, escrivão o do Estado. a saber: 1, Um Hoeschl, Juiz deDireito Fundos, onde estão loca
subscrevi. Assinad o Arno terreno situado no lugar da Comarca de jaraguä, llisados os ditos bens. E
Pedro Hoeschl - Juiz de Estrada Pedra d' Amolar, Estada de Santa Catarina, para que chegue a noticia
Direito. Está conforme o neste Municipio, distrito Brasil, Da forma da leí, a publico, mandei passar

Edital de Ia. 'Prar� original, do que dou fé. de Hensa, fazendo Iren- etc. o presente edital e outros
s- [araguâ, 9 de setembro te com a Estraua Pedra de igual teor, que serä a-

O Doutor Arn-o Pedro de 1940. . d' Amolar, contendo a Faço saber aos que o fixado no lugar de costa-
O escrivão: Ney Franco area de 25 000 metros presente edital de prt. me e publicado pi.la im·Hoeschl, Juiz de direito

quadrados, avaliado em meira praça com o pra- prensa local. Dado e pas-da Comarca de jaraguã, 300$000, cujo bens cons- zo de trinta días virem, sado nesta cidade de Ja-Estado de Santa Catha- Edital de primei .. tantes do auto de avalio ou dele conhecimento U- raguá, aos onze dias dorína, Brasil, na forma da
d h Iíndo esse d b d 'Ira Praça e arre.. ação e auto e pen ora verem que, mez e setem ro e rmlei, etc.

mata"�o de folhas, dos autos da prazo, hão de ser arre novecentos e quarenta. Eu,Faz saber aos que o � referida ação executiva, matados por quem maís Ney Franco. escrivão opresente edital, com o
são levados em primeira der e maior lance ote- subscrevi. ass.J Arno Pe-praso de trinta días, vi· O Doutor Arno Pedro
praça, de hasta - publica recer, no día 15 de Ou- dro Hoeschl, Juiz de O!"rem ou dele conhecimen- Hoesehl, Juiz de Direito
de venda e erremstaçäo -tubro proxímo vindouro, reíto- Está conforme o orrto tiverem, que, findo da Comarca de Jaraguá, pelo valer total de .... ,

ás 11 horas da manhã, ginal, do que dou fé.esse prazo hão de ser Estado de Santa Oatari- 300$000 (trezentos mil ás portas do Edificio do Jaraguá, 11 de setem-arrematados por quem' na, Brasil, na forma da
reis). Assim serão os re- Forum, desta Comarca, bro de 1940.maís der e maior Lance lei, etc. feridos bens arrematados os bens -

penhorados a O escrivão: Ney franco.oferecer, no día 7 de Faço saber aos que o
por quem mais der e Helena, Atida e GustavoOutubro proxímo víndou- presente edital de prl- maior lance oferecer, no Mainha!'dt, a saber:

ro, as dez horas, ás por. meira praça e arremata,
día,' hora e local acima 1. Um terreno situado Edital de Ia. Praçatas do Edifício do forum ção com o prazo de trín-
meneíonaüos, podendo no lugar Ribeirão Alma,desta Comarca, os bens ta días virem ou dele
OB mesmos serem exa. neste Municipio, fazendo O Doutor Arno. Pedropenhorados a Artur Fet- eonheclmento tiverem, minados por quem ínte. frente com terras de Uo- Hoeschl, Juiz de Direitoler, na ação executiva

I
que findo esse prazo,

resse tiver, á Estrada sé Lescovltz, travessão da Comarca de [araguã,que lhe move Luiz Fel- hão de ser arrematados
Pedra d' Amolar, neste dos tundes com terras Esta�o de Santa Cat�rina�ler, a saber: 1. Um terre- por quem mais der e
Municipio, onde estão dos. executados Helen.a, Brasil, na forma da leí, etc,no aítuado no Distrito maior lance oferecer, no Al d G t Mde Hansa, desta Oomar- día 11 de Outubro pro-
Iocaíísados os referidos 1 a e ,us avo aID·

Faço saber aos que o

ca, á Rua Independen- xímo vindouro, 88 10 ho- bens. E para que chegue hardt, por um lado. cem

I presente edital de primei
ela, fazendo frente com ras da manhã, ás portas a noticia a publico, man- terras de José Fremer e

ra praça, cem o prazo de
�Id d' d Edif" d F dei passar o presente de outro l�do com terra8

trinta (30:\.,1 Has virem oua Rua .. enpen enCla, o leIO o orum, edital que será afixado de Bornstem e Lenz, con, dei" con� c)lmento tl'veremcom as demais confron· desta Comarca, os bens t d d 25000 ,. 11_-

d d 't I t t All d no 1'�lg8r de c�stume e en o a a1'ea e .

que, findo esse prazo, hãotações e ireI o, no qua per encen es a re o
publIcado ptla Imprensa m,etI·os quadrados,' aV,a· de ser arrem"'tados porse encontra edificada Feiler, e sim; Arthur 1 d 0$ 00 ..

i d F iI / AI local. Dado e passado la (} em 45 O ,cuJos. uem mais der e mllioruma cllsa I)e propr e a- e er e sm; exandre
nesta cidade de Jaraguá, bens cO.!lstantes do auto lqance ofertcer no dI'a 16de Luiz Feiler, contendo Feiler, Luiz Maes, Anto· dIA t d '

o dito terreno a area de nio, Alviuo e Luiz Feiler aos on�e dias do mez de e ava If.lÇ o e au o e
de, Outubro proximo vin-

594 metros quadrados, FHho, a 8aber: 1-. Um setembro de mil nove- penhora de folhas, dos
douro, as 10 (dez) horas,

que foi avaliado em Rs, terreno constituindo dois centos e qua�eDta. Eu, .autos �a referida ação da manhã, ás portas do
1:188$000, cujo bem CODS- lotes, urbanos, sito á rua Ney franco, escrivão o executiva, ,,,SãO levadOS Edificio do Forum, os bens

d d li G I D' t I subsc-revi. Assina�o) Ar- em prime�Ia praça de
penhorados a Hedwigestante o auto e ova a· onça ves las, a ua rua

n.o Pedro Hoeschl-Juiz hasta publIca d.e venda
Ste'lnert na acão execut'lvaÇao e auto de penhora Independencia, com 54 tal'de folhas dos autos da metros extremando de de Direito, Está confor. e -arrema aç o, pe o( va- I fiscal que lhe move a Fa-

referid� açAo executiva, um lado com terras de me o original, do que dou Jor total de 450$000 qua., zenda do Estado a saber:
são levados em primeira Alvino Koerner com 77 fé. tr�ten�o)s Ae . cinc�enta 1. Um terreno situado no

praça de Hasta Publica metros e de o�tro lado
I b .la�agUá4�1 de setem· �Ife:��� b::��:r���t�� luga� ,�io Serro, neste

de venda e arrematação com tepras de Leopoldo ro e �9 .

. dos por quem � mais der MumclplC'!. faze�do frente
pelo valor total de " , '. Krelling 6 . herdeiros d8 O escrIvão: NEy Franco e maior lance oferecer com o RIO Serro, de um
1:1885000 (Um conto cen- viuva Albertina Schroe. no dia hora e local aci� lado com terrasde Jadke e
to e oitenta e oito mil der, com 77 metros, con· mil de�ignado8 'pode!ldo de outro lado com as de
reis), Assim serão os re- tendo a area total de Edital de Ia. Pra§a os mesmos se��m exa, I

Seil, com a area de 23:500feridos bens arrematados 4.158 metros quadrados, O Doutor Arno Pedro minados por quem inter- metros quadrados" avah,ado
por quem mais der e avalfRdo em 5:000$000. - .

D" esse tiver á estrada Ri. em 300$000, CUlOS bens
maior lance oferecer, no 2: Duas casas �e mate� Hdo eCschI, rJcUalzddeeJaralrgeUltáo beirão AlriIa neste Mu. �on:tantes do auto dehBvadia, hora e local acima rIa! e respecbvos ran -

a oma
.

' ..' haçao e auto de pen ora

mencionados, podendo os chos edificados nu ter.,
Estado

f
de Sa�t81 �ata:l- f��!Y::�d��d:s ��o:��r:.1 dê ,folha� dos aut?s da re

mesmos serem examina, reno acima descrito ava. Da, na orma a e, e c.
E . h ferada açao executIva, são

dos por quem interesse liado em 20:000$000. To- Faz st,\ber. a.08 que o
. para que c �gue a no·

levados em primeira prf:ça
tiver, á Rua Independe· ta125�O�$OOO; cujos bens,1 pr6Bent� e,dlta.! de} pri- lIeIa a ppblico, ma��e: de hasta Publica de venda
i f 'd d�t it

.

·t· d- t d
· meira prapa com o prd- passar o presente e 1 a

e ar�ematapa-o pelo v"lorc a, no re erl o RI l' o caos an es o au o e

a-I
.

Y
• . • á f d no lu-

.

'Y' ..

de Hansa, segundo <les- valiaçAo e auto de pe
zo de trInta du�s vIrem� q�: ::rco:t��e oe ubli- to!al �e 3�0$o.o0 (trezentosta Comarca onde se acha nhora de folhas da refe ou dele conheCImento ti g

dI' Pl' mil leIS) ASSim serão os
localisado � referido tel- ,rida Açao de Demarca� verem, que .

findo esse �:l oD��: ������� ne�: referidos' ben� arremata�os
reno, E para que chege .ção e Divis!10' sao leva- prazo hão de Eel' arr�· ta �idade de Jara uá aos por _Quero mais der e.,Q1�IOr
a noticia a publico, man- dos em �mmeira praça

matados p�r quem m;I� onze dias do me� de se.
lance ofere �er, no dl�. ho·dei paS&al este edital de hasta publica e arre· der e mal�� It6n�e O:. tembro de mil Dovecen- ra e local aCIma mt!nClona

que será ,dixado no lu- mataçAo, pelo velor to' recer, no ,18. ,

e
l' tos e uarenta Eu Ne dos. podendo. os mesmos

gar de c6stume e publi tal de 25'000$000 (vinte e tubro prOXImo vmdou.o,
F

q
. � 'b Y serem exammados por

.

� ,

• ás 10 horas da manhã ranco, eSCrIV""O o su 8' .

,

t
.

rcado pela l!nprensa local. cinco contos). ASSIm se-. 'crevi fiBS) Arno Pedro quem ln eresse lVer, no
Dado e passado nesta rao os referidos bens 'ar- �s portas dQb Forum hdB Hoes�hl J�iz de Direito lugar Ri() Serro neste Mu
cidade de Jaraguá, aos rematados porquem mais omarca, os eDE; ven o-

Está co�forme o ori inai' nicip.io, otfde. se ac�amseis dias do mez dt:' se- der e maior lance ofere· rados a Augu�to Kohls,
d d fé

g 'localIs2dos os refendos
tembro de mil novecen- cer no dia hora e local na açl10 executiva fiscal o que ou .

bens. E para que chague
tos e quarenta. Eu, Ney acima men�ionados, po- que lhe move a Faz�nda . Jaraguá, 11 de setem- a noticia a publico man�eiFranco, escrivão o subs- dendo os mesmos serem

do Estado, a, saber. 1.
lIro de 1940. passar o presente editai

crevi. Assinado) ArDO examinados por quem in· Um terr��o, SItuado nes·
O escrivão: Ney Franco. que será afixado no .IugarPedro Hoeschl - Juiz de teresse tiver, á rua In, te MUnI�IPI� no lugar de �ostume e publicado

Direito. Está conforme o dependencia, no distrito Ilha da FIgueIra, fazéndo pela Imprensa loc�l. Dado
original, do que dou. fé. de Hansa, onde se acham trent� co� a estrada Ilha Edital de Ia.Praça e pass�do nesta clda,de de
Jaraguá, fi de setembro localisados os ditos bens. da FIgueIra, com um l� Jaragua. aos onze dias d�

de 1940. E para que chegue a no-
do com terras do suplI-

O Doutor Arno Pedro mez de setembro de mil
O escrivAo: Ney Franco ticia a publico mandei cante e de outro lado

Hoeschl, Juiz de Direito novecentos e quare�1t�, Eu,
passar o presente edital com aB de Kastner, co�· Ney Fr�nco,. escrlvao o

que será afixado no lu- tendo a area total de da Comarca de Jaraguá, subscreVI. A�sma�o) Arn�Edital de cita�o gar de costume e publi' 25.0�0 metros quadr�dos Estado de Santa Catarina, P�dro HatschI JUIZ de 0,1-�
cado pela imprenSá local. �vahado em 600$000 ,cu Brasil, na forma da lei, etc. re.. to, Está conforme o on-

Dado e passado nestei. ci- JOS bens co�stantes do Faço saber aos que o gmal, do que dou fé.
dade de Jaraguá, aos dez auto de avalwção e do presente edital com o pra' Jaraguá, 11 de setembro
dias 1)0 m�z de setembro auto de penhora de fo' zo de trinta dias virem, ou de 1940,
de mil novecentúse qua- l�as, dos autos �a refe· dele noticia tiverem, que O escrivã.:>: Ney Franco
renta. Eu, Ney Franco, rIda açAo executl'ya são findo esse prazo hão de
escrivão o subscrevi. levados em primel�3pra- ser a'rrematados por quem Edital de Ia. PraçaFaz saber ao,' que o a88.) Arno Pedro Hoeschl, ça de hasta publIca de mais der e maior lance ofe-' �

presente edital, com o pra- Juiz de Direito. Está Con. venda e arrematação, pe· recer, no dia 14 dê Outu' O Doutor Arno Pedro
zo de trinta (30) dias virem, forme o original, do que

19 ,!alor total �e 6�o$000 bro proximo vindouro, as Hoeschl Juiz de Direito
ou dele noticia tiverem ou dou fé. (�e!BCentos mIl reiS).,As 10 horas da manhã, ás da Com�lca de Jaraguá,dele noticia tiverem ou in Jaraguá, 10 de setem- sim serAo 08 referidos portas do Edificio do Fo- Estado de Santa Catarltf'ressar posaa que, estando bro de 1940. bens arrematados ,?or rum, desta comarca, os na Brasil na forma da
se procedendo ao Inventa· O escrivão: NeyFranco. quem mais der e maIOr bens penhorados a Emilio lei' etc.

'

rio dos bens deixados per . lance oferecer, no dia, Lemke, na ação eXEcutiva
'

falecimento de José Hreim· hora e localacima men fiscal que Ibe move a Fa· Faço saber 80S que.o
nou e tendo sido feita 2. Edital de Ia.Praça cionados, podendc. os zenda do Estado, a saber: presente edital com o
declaração de herdeiros mesmos serem examina· 1, Um te.reno situado no prazo de trinta djas vl-
do finado, nos quais cons O De.utor Arno Pedro dos por quem interesse lugar Jaraguá fundos, nes - rem ou dele CODhecimen-
tarn Antonia Hreismnou, ca· Hoeschl, Juiz de Direito tiver, à estrada Ilha da te Município e Comarca, to tiverem que, findo es
s:;,da com José Romoaldo da Comarca de Jaraguá, Figueira, neste Munici- fazendo frente na estrada se prazo, hão de s'er ar
Carvalho, Antonio Hreis Estado de Santa Catari- pio, onde se acham lo fundo Jaraguà, de um lado rematados por quem mais
mnou, José Hreismnou, na, Brasil, na (orma. da calisados os ditos bens. com terras de alto Bod der e maior lance ofe-
João Hreismnou" Francis- lei, etc:. E para que chegue a no· dendorf e de- outro lado recer, no nia 15 de Ou-
co Hreismno, Carlos Hreis· ticia li publico mandei com as de Emilio Lemke, tubro pi'Qximo vindouro,
mnou, Dorimar Hreismnou, Faço saber 80S que passar o Ipresente edital com a area total de 25.000 ás 10 horas da m8nha,Wilma Hrfismnou, e Ru o presente edital ue pri· que será afixado co lugar metros quadrados, avalia ás portas do Ediflcio do
berval Hreismnou, como meira praça com o p�a- de costume e publicado do em 400$000 ; cujo ben Forum da Oomarca, os
ausentes, cita e chama os zo de tlinta (30) dias, vi- pela imp.rensa.

-

Dado e constante do auto de ava- bens penhoradOS 8 Lisa
:l comparecer ou fazerem !em ou dele conhecimen· passado nesta ciq,ade de Jiação e auto de penhora Trimmer e herdeiros, a
representar' se no prazo to t1ver�m que, findo Jaraguá, aos onz� dias do de folhas, dos autos da saher: 1. Um terreno si
de trinta dias, neste Juizo, esse prazo, hAo de ser mez de 8�tembro de mil referida ação executiva. são tuado neste Municipio no
para falarem aos termos Brrematados por quem novecentos e quarenta levados em primeira praça lugar Morro do Jaraguá,do dito Inventario, sob pe· mais der e maior lance Eu, Ney Franco, escrivao de Hasta Publica de ven- com 124,250 metros qua
na de revelia, E para que oferecer. no fiia 30 de o subscrevi. a6s.) Arno da e arrematação, pelo va· dradol!?" fazendo frente
chege ao conhecimento de setembró proJlimo vin- Pedro Hoeschl, Juiz de lor total de 4001000 (qua com terras de Adolfo
todos, mandou lavrar o pre· douro, as digo no dia Direito, Está conforme trocentos mil reis). Assim KastDer, ao norte com
sente e outros de igual teor, 14 de Outubro proxlmo Q original, do que dou fé serão os referidos bens ar· terras de Silvano Borba,
para S· rem afixados no lu- vindouro, as 11 hOfas, da Jaraguá, 11 de setem- rematados por quem mais e ao oeste com terras de
gar de costume e publica- manha, ás portas do Edf- bro .de. 1940, der e maior lance oferecer

I J.08é. E.m.men.doer.fer, av.a.��s:a�� J���;�:s�id���°cJ: ,g��ar��,,:::�;�� P:::'�J, q !;e���f;a�Oy: fr�nco.' ��n�icin�:6:, e d��:���i�: �::�.:�s������O Joc;!�:'
:>""'i .'l" .'

,i'
-,

I "
','

.. ; ....-.
�

'�'t'
" \.

I J

forme o original,
dou fé.
Jaraguá, 29 de Agosto

de 1940,
O escrivão: NeyFranco.

Edital de primei..
ra Praça

O Doutor Arno Pedro
Hoeschl, Juiz de Direito
dá Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Catarina,
Brasil, na forma da lei: -

O Doutor Arno Pedro
Hoeschl, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá
Estado de Santa Catarina'
Brasil, na forma da lei, etc:

O Doutor Arno Pedro
oeschJ, Juiz de Direito
a Comarca 1e Jaraguá,
stado de Santa Oatarina,
rasiI, na forma da lei, etc.
faço saber aos que o

estnte e ital. de primeira
jaça, com o prazo.�-de trin�

,�- ?-, • ,:fh
,T' •• "

•

'\,
-
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dé ãvalíação e do auto
de penhora de folhas,
dos autos da referida a·

ção executiva fiscal, são
levados em primeira pra
ça de hasta publica de
venda e arrematação, pe
lo valer total de

J

500tOOO
(quillhentos mil reis). As.
sim serão OB. referidos
bens arrematados por
quem mais der e maior
laDce oferecer, no dla,
hora e local acima meu

cionados, podendo os

mesmos serßm examína. .

dos por quem . interesse
Uver, no lugar Morro de
Jaraguá, neste Municipio,
onde estão localísados os
ditos bens. E jpara que
chegue a noticia a pu
blico mandei passar o

presente edital' que será
afixado no lugar de coso

.

turne e publicado pela
imprensa local. Dado e

passado nesta cidade de
JaraguA, aos onze días
do mez de setembro
do ano de mil nove

êentos e quarenta. Eu
Ney franco, escrivão ')

Subdcrevi. Ass.) Arno Pe
dro Hoeschl, Juiz de Dt.
reito. Esta conforme o

original, o que dou !é.
[araguà, 11 de setem

bro de 1940.
O escrivão: Ney Franco.

"

Prefeitura Municipal de laraguá
Balancete da Receita Orçamentaria'- referente ao mês de Agosto de 1940

. ARRECADA·ÇÃO
OBSERVACÖES

200$ "

3:012.800 3:012.800 . 1:500$
I .

3:601.- 222.500, � t3:823.500' 5:000$

1:829:900 545.5:)0
r

. 2:375$400, 3:00d$

Renda

LançadaCOdigosl, Tot a I
-------+-------------------------------------�--�----�--------�--��--�--------�--------�--�----�-----------

b) Taxas
1 21 4 Taxas de Expedlente

Taxa de Expediente Municipal
1 22 4 Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos

, Emolumentos em geral
1 23 4 Taxas de Físcalísação e serviços diversos'

1. Aferição de balanças, pesos e medidas
2. Vistorias em geral

Patrimonial
2 01 O Renda Imobílíaría

Foros e Laudenlos
2 02 O Renda de Capitais

Juros de deposítos
Receitas Diversas

4 12 O Receita de Cemitérios
Renda Geral de Cemiterios Publicoa

Receita Extraordínarla
-

6 12 O Cobrança. da Divida Ativa
6 14 O Receíta de Indenlsações e Restituições

Edital de' Interdi.. ' -Indenísação de calçamento e meio fio
: rio � 6 16 O Quota de Físcalísações 'diversas

'S Quota de Iísealís. de serviços contratados
-p Douto!' Arno Pedro 6 20 O Oont-íbuíçõee diversas .

HO�8Chl, Juiz de Direito Descontos em folhas dos operarios da Pre-
da Comarca de Jaraguä feitura para o lAP.I.
Estado de Santa Catart, 6 21 O Multas
na, Brasil, na forma da

2 'O
Multas em geral 4:497.500 '504$600 5:002$100 2�000$

Ieí, etc: 6 3, Eventuais < •

�az saber 808 que o Bendas ímprevístas � 1:615.200 ; .. 50'0$
presente edital virem, ..

"
.

$

I
$� -$-

interessar possa ou-dele SOMA as. 275:808 500 1i5'02,0�60� �.91:�29$�('jO 38q:468 4(i)o. 4.68:000

noticia tiverem, que, pe.
' Saldo dísponível do exercicio de 1939. ) ,'o '128.680.$280 ,

' .

10 cartorio do escrivão ( 520:309$380 ' "':
que' esta subscreve, -se·

.. 1'- �

Y, ;.

processou o' pedido de RESPONSAVEIS : t�

Antonio Feiler, restden- Bec do Estado de Santa Oatarlna ,pala constr, Forum 10:000.00d "

te no Distrito de Hansa, 530:a09.3�0
nesta Comarca, cujo pro. ._ "

cesso correuos transmí- A,LFRE]�iO MOSEP.� Contador. Contadoria da �refe�tura'Municipal de Jaf8guá;)lJl<:31 d9.Agosfo de 1940.��-·. Visto; RENATO'SANS,
tes legaís, tendo-c sido o "

,

,,, ,"
.

,- r t.r'lSecrétario, resp.' exped·'
paciente, por sentença, ". :

'
. . __,;,-..;__---__....__"";"'''''''''_'h

deste Juiz�, j�lg,:ldo in. *r1fo de Hansa. deBt�.,CO'
.. Do',an',.-0-0, 6 c de Outu'....,0.,,.,.',·,(1 .� � �e_fe,itUaJ..

' Manlc,.�pal de .lara•."- ,_,t., . �

capaz de reger' 11 sua marca, que deverá. ser .,. "�" .J" I
�

.

Ed J
'

pessoa e
.

bene: a -qual intimado. para p�8t8r, ,u�' ,I� :!, l�(
;
""� 1'40

sentença ß do teor se- comproml�so da Lei. Pu· R, d f
'

t-e
� � ? �9

111
� f) 1

I.A �.

ru\�I�.Il�r·;;:·�:II:!�� �����;Á:� p..o: .;:;::..ai:� �ir.an·e e S ""1,�,' :�: i .I.,\�
De JQ;d�m' do s'r)! Prefeito,',Municipal torno,

de- pae de Antonio Fei. artígo 609 da. Oodígo do. 'Y a. publico que, durante o corrente mez de SHTEM ..

ler; requereu-a ínterdí Processo Civ�l. Inscre·
, , ßRO arrecada-se na Tesouraria da Prefeitura Mu ... ·

9110 :.deste, por ser com va se no Reg!stro Publí-
eJ.-..�ft n� '.' "_11

• D·· •

.

Pro·,
· nieípal de Jaraguá e na 'Intendencia d� H1lt1S8. o·

iosano. mental' desde o co a interdlçao nos ter· ...
. ,�e l�O O '41 'epo lVlDa VI enaa· t / INDUSTRIAS' E PROfISSÕES rre.

nascimento e pediu que mos do artigo 12" n. III . ,. . s,"
, '\', '; ". Impo�)os, ' .' �

se submetesse o mesmo do Codlgo Civil e artigo As .an��,,"Mi�ä� \'�jão celebradas, ás 7,30 e 9 horas. ,Iabvo �o 2' �emestre. , .
•

á exame de sanld8de 103, do decreto �. 4,857. . Em seguida ti!r'á'" lugàr no pateo tdo Collegio Divina Providencia o
.,Nao satisfazendo o t pagament0 no ref�rldo

d t d" 'fi I de 9 11 1939 alterado pe· 1 �
. , <:-:" -"'. ci!..'.' • ,

.' �.. t 'b
.

t s"t
• Ita d 20'/ecr? an �.sa a na a

I t t d' D t. festIval com tnnunferos dlvertllnfntos publicos. mes,,< J,lcara o con ri UI� e .ulel � a mu ,e ,
,

8ua mterdlçllo. ,dando'se 0sar. E·Ot ''? ecre o. in'l ,� sobre o imposto no primeIrQ mes' sendol1 então
em um'- curador. '. seodo-,4. 57.. x rala se· cop a T mbol L iii Ti I .....f

.

b
.

d'
. It'

ele lAte.rditando '�ssj8t1dó p8ra 08 autos originais I
O a� t

e O" ro .ao a �o, etc. � .....urrasco, Cer.. elta a co ra�ça lU ICla pe" �.. ..

".

�

D,processo, pelo'< Ö,gam e suplementares. Custasl i?>CHOPS "'.. vejas, Licores, Café, Doces .. CHOPS Tesourana çla Prefeitura 'MUniCipal de Jara-,,,
do Mlnisterio publico. Is. pelo requerente.' A sen·

.,

guá, 4 de Setembro de 1940._
to. posto .e� Con�iderado ,tença supra foi proferida ' Abrilhantará os festejos a' bSll1cJa musical cOloria:l, - Pelg compa- ,F. Vo�gerau, Tesoureiro ..

quê os peritos - medicos, aos 13 dia� do mez de recimento de todos mU,ito ggradece A COMMISSAO. '

ao procederem o exame setembr<? de 1940, pelo
no. pflciente An.tonio Fei .. Meretis�lmo doutor Juiz

ler, }w�cluira� 'que o .de DireIto desta Comar·

mesq:tq__ apréseDt&V� esti- oa, Doutor Arno Ped�o
gmal\ psíquiCAS, caracte. Hoeschl, na audiencla
ristico's dá imbecibilida.. para esse fim designada. I

de e por ser um caso ti. E, para que não se

p<?s.'i,pico. e evldêiite: à.õstiam. sa alegar ignorßnCJ�,
se de maiores observa. mandou passar esse edl;
ções e Considerações; tal que. na forma da Jel

. Considerando que exami. serà afIxado no. lugar de
Dado por' mim' pes'loal cos.tume e pubh�ado pe·

mente, em interrogato:io, lo Jornal cCorrelo do Po

'Verifiquei ser o interdi. vO' que se ,edita' nesta

tando um imbecil nGo cidade. Dado e passado
só pelo estado ge;al de. nesta cidlld� de JarBguà
Ie, como ainda de não aos treze dIas do. mez
sab�r responder a8 per.

de setembro de mIl no,
.

g.untas que lhe eram di. vecentos e quarent.a._Eu,
rlgidas, justificando pIe Ney Fra�co, escrlvao o

narnente as conclusões subscrevI. ass.) .Arno Pe:'
periciais; Considerando

� dr� HoeschI, JUIZ de DI·

que na Comarca não ha reIt�. Está conforme o

C:uradol' .Tudicial; Con, origmal, do que dou fé.
81derando Que o preseu. Jaraguá, 13 de setem·
te processö obedeceu a bro de �940:
formalidade legal. Con. O escrIvão: Ney Fr8nco.
Bidera·ndo qua ninguem
lDelhor do que o proprio cLIXI R DE NOPaa do interditando está ,t GUElRA
em condições de zelar o remedio .que tem depurado
Por ele com todo cario o sangue de tres gera.ções I

nho e afeto, atendendo. 'empregado com exito nlls:

O nO que preciso for;
�On8idel'ando o mais que
�s autos ccnsta e prin'

CI�ios de direito aplica.
Ulceras

Veis á 6specie; Julgo Manchas

prOcedente o pedido e Darlhros

�onse.quentemente deére. Espinhás
o a Ulterdíção 'd�"AÍlto: Rheumillismo

:10 Feh�r, vedando 111,e "r Escrophulas

B
regenCla <Ie sua pes· I syphiliticls

oa '6 administraçãp ,de
". "8eu8 bens NotileÍo Cu i .,f. ,..PRE o ,,\ES�O I .•••

:rador . ,. d'
.,' SEMPRE o MELHQR I... .

Feil
In er ItO

,

a LU1Z ,:'1 t,"]:" !""t:' NOGl1�""� '.,.

er, seu pae, propti. .
l" ,\ .�l." ,,1'\�'.

arfo .re·d t " ,,p. t. G;.n",;,_�ep,ura".vo rl?���,!;)g�,.:' c'
""'" ",!il en e .7,,·D"','· :lS· ,t"íl'·-. "ii d.�", '-.. ..' ,.,.
\ '.-r.• �

.. ",'!o..I.' . j •••.••\..��,�, J%
... _

• _

'

Receita

Prevista
TITULOS

do Mês

RECEITA ORDINARIA
Tributaria a) Impostos

Imposto Terrítoríal
.

Imposto Predial
Imposto sobre Industrías e Profissões
Impasto de Licenças

1. Licenças em geral
2. Imposto s, gado abatido

Imposto s. Exploração Agrícola.Induatríal
, Imposto S. Produção Agricola e Pastoril
Imposto S. Jogos e Diversões
Imposto adicional

723.300
78.-

427.500

15:583,200 15:763$ 13:000$
28.470$200 48:000$ 46:000$
72:296$600 140:727$700 150:000$

0111
O 12 1
O 17 3
O 18 3

14:659$900
28:392$200
71:869$100

98:778$300
12:257$500

1:395,700 100:172$
2:340$500 14:598$

.84:159$200 90:000$
18:000$

"

O 25 2

O 27 3
O 29 7

Soo$

) 1

168.800 97:631.800 97:80G·60o 99:600$200
2:981.6()o 702$400 3:68-!$
15:982700 10:380.700 26:363$400

". ,

�

104$ 930$

441.- 5:833$300

76.- 8:239.500
5,- 260$

4:000$
2:500$

93:000$
4:000$

26:000$

600$

5:400$

. 1:000$ �
.; l cI I

"", f
- I I "

.1:500$125$ 875$750.-

775.200 .. 99$100

HOUVê alteração tenda lançad�
-

NAO 'I':US'
.

'S'A I TOME' O· ' o_� f�!�� ". JoOO Ginásio Parllionon Paranaons8
• Barreto Gonçalves, reSidente no

, � to. X"AR ,...,.PE
município de D. �edrito, diz� , (sob inspeção federal permanente)

:r �). l; '0.;;7. Após uso proveitoso do PEI· .'

D
.

A'b I Cald
.

v,� j

J (O
"'",

� TORAL DE ANGICO PELO· Duetor : r. LUIz OI a . erarl

NTRIJOSSf !r���Ebo:i:d�: d�OSiI��st�pi�� Rua Com. Araujo n, 176 - CURITIBA - Paraná •

. to e preparado na acrelhtada 'I d•

Drogaria do sr. dr. Eduardo Can� Estão em pleno funcionamento as au as e

-:::-::=- -----�-------------I dido Siqueira, em Pelotas, em admissão á la.' serie do Curso Fundamental .'Í.

pessoa de minha família, em
-'

constipações, tosse, bronchites, Nos mezes de Dezémbro e Janeiro ad aulas deste 'i
_etc., e por ser verdade firmo o curso são GRATUITAS. E
-presente. D. Pedrito - João
Baptista Gonçalves. Faculdade de, Comer.io do Paraná .�

.

.
Confirmo. estes. attts�ados� Dr'

(ESCOLA REMINGTON)[;jirmmt'iYM.1r.r.Y.1nmnrmmrJlllt&l"""'rmmrmvmmvnrmmrmm� E .. L. Ferreira de AraUJO (Fuma
�1IAWI���P.'!��l�.A!,!nD�L.::!I r�conhecída)' Fiscalisada pelo Go.verno Federal

INSTßU'
. �!C�9b� N. 511 de 26 de Março CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au- .�

MENTnS DE MUSICA Deposito ger!!l: Laboratorio Pei· xiliar de .comércio. Internato e Externato. .:

U torai de AngiCO Pelotense
.

,r.

Vende-se
,

"

Attende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

EM GERAL, especialmente: Vende·se em toda a parte

..... �

Pelotas. Rio G. do Sul
Dr.Waldemiro MazurecbeD·�

Barmonicas
Consultorio e residencia: - Rua Marechal Deodoro

Vende-se, por preço de
occasião, . um terreno si·
tuadó na melhor arteria
da villa Ide Hansa. Ver :K------.--.!!!!!!!!!---------x
e tratar naquella locali- III E:STRELLA HOTEL 11'1���� ,C�!.�:!tam�1d�J� III __--- Proprietario: PAULO T. POSITQ

'

�
.

�

com ö sr: José Albus, no III
.

QUARTOS, SEM., PENSÃO IIBar Catharinense.·"'
� ,__"",,_ III RESTAURANTE no plano terreo III,

. Telephone do Hetel, 1371 • Telephone dojRestaurante, 1420

Pape.I' dD }"'onnall'. OInja - �ama�lQODAp��Rl_Bifes diversos II '

, 1 ... }', . III frango de grelha - Galinha com petit pois - II
.

'

II Macarrão á italiana - Filet de peixe � Omlette IIIcompra qualquer quauti· . G4urrascQ, - S!lladas diversas - Frios sortidos (

dade.
E' t' l;C? :G.:i':i:��J. 1'"," '\ f, II': Ptaçá, '15 d� 'Novembrq, 211":': Floria�oPO,lis III'rneso zerßleWlcz· i:x==."_'· ��========�����

simples, semitonadas,
cromaticas e a Piano das

afamadas marcas�
Hohner, Sarlorello, SIradella

Bandoneons
Feridlils

ALFREDO ARNOLD (AA.) , OS MELHORESEczema.

Além disso :,Orgãus e Harmonios da co'
nhecida marca BOHN ' Pianos Essenfelder,
bons e baratos, Instruqaentos para' Banda
e. Jazz,.8and • Cor4ias, Palhetas para Cla'
rmetas e Saxofones e demais Miudezas Musi.··

caes.' Peçam cltalQgos e preços ao'

Represen�ante: Pallio Kobs
'

Caixa PQstalt 99 ,. $.Ã O BEN -T O .

"i,Liinha São Francisco'

Dmn!m!DD�nImnnDn�

'Medico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Campanha da gratidãOI��� �I�rreio"-
. Codigos : Rua Manoel Lourenço de Andrade n. 141Importencíe publicada e deposltada no BORGES, RIBEIR0, A. B. C. 5.a fd. TELEFONE n. 155

Banco Agríeole e Commercial 2:397.300
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� VOLTOU A PRIMAVERA
Pe. Alberto Jakobs 10$000 �
P ld li T lt J' '11 10$000 � Você poderá sentii-a, meu amigo, olhando em redor. Po-e. fI e some tn, OInVl e

O�O'ntesmar.a- � derá seniil-a olhando as nossas mulheres que têm nas faces osSomma Rs. 2:417$300 � � lampejos vermelhos da primavera que resurge. .

� � Olha, meu amigo, aquella bocca que passou por você. E'
Súlicitamos a todas 8S pessoas que recebe- • � uma bocca tinta de sangue... Será sangue ou rouge r: Não im,..

l'am listas a fineza de devolverem as mesmas, � REPRESENTAÇÕES
� porta. Vê apenas a bocca vermelha, humiqa, tentadora como Um

subecnptas ou não, para satisfação do controle. • � botão que entre-abre as petalas, logo de manhã, para se offere-
� DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS � cer aos desejos do sol.

A Ccnnntssão. ;m 712;' E o perfume da creatura que passou, perturbadora, é Um
--------------------- � E M B A R QUE S fi motivo de volupia, é o perfume de primavera que volta.

Covarde attentado I _ I
;m SAO FRANCISCO DO SUL Estado de Sta. Catharina, Brasil �

:AS PROVIDENCIAS ENERGICAS TOMADAS �:,:,«.7A'i!Jft1iU?'o�"?4"t�"At1JZ.��:m��:m;�:m;�7Zl.PELO DIGNO DELEGADO DE POLICIA 'L'
-

- • • .

DE JARAGUA'
R -.. CI -II Festival artístico em Hansa

/ I

Esteve nesta cidade d·ia 1'l o sr, Inspector ell.s.ro VI
Regional- de Armas Artur Mueller, Escrivão Levada a effeifo pelo con- no Salão Körner, em Han-

e Oficial do Registro Civil juncto musical e grupo de sa, attrahente noitada de
Por absoluta falta de proxima o noticiario re- do 1. distrito da Comarca bailados de Jaraguá, com a arte, constando de fino con

espaço na presente edi- Jativo ao CASO que en- de jarag.uá. Esta�o de San- cooperação do quinteto [oín- certo instrumental e vocal

ção deixaremos pará a cima esta nota. ta Catarina, Brasil. villense, sob a direcção do e apresentação de bellissi-
faz saber que compare sr. Carlos Walther, realisa- mos bailados.

ceram em cartorio exibindo se, no dia 28 do corrente
os documentos exigidos

'

pela lei afim de se habili-
tarem para casar-se: VBNDE-SE

Edital n. 1.123 uma propriedade sita a rua Ma·
Alexandre Moquatt e Veroni- rechal Deodoro, casa e terreno

ca Machowsky: proximo ao novo edificio da
Ele, solteiro, lavrador, nascido Prefeitura. Iniciando sua ternporad., nes-

neste àistrito, aos 17 de feverei- Vende-se também a proprie- ta cidade, e xtreará hoje, ás 8,30
ro de 1911, domiciliado e resi- dade sita á rua Brustlein (antigo da noite, o afamado "Circo Ir
dente neste distrito, no lugar salão Mielke). _

mãos Garcia", com pavilhão ar

Braço Ribeirão Cavalo, filho de Essas propriedades serão ven- ruado a rua Padre Francke,
Francisco e Vitoría Moquatt. didas porpreço de occasião. Ver A grande Companhia levará
Ela, solteira, lavradora, nasci- e tratar com o proprietario a effeito vasta série de con.ple-doi em São Bento, neste Estado. tos trabalhos circenses, apresen-

aos 10 de maio de 1913, domí- Emerich Ruysam. tando tambem a "Dupla do ba-
ciliada e residente neste distrito, rulho", Nhô Bastião e Nhá Quitê-
no lugar Braço do Ribeirão Ca-

E'
.. rio; o formidavel "Trio Ban.

valo, filha de Francisco e Rosa ...... um perigo -:;

I deirante", que de ha muito vem
Machowsky' alcançando o maior successo, e

jaraguá, 14-9- 1940. amortecer a Tosse! los comiccs"Tricot"e "Chagas".
Edital n. 1.124 , Exhibir-se-ão ainda o Profes-

João Sebastião e Maria Ange- Trate.a, sem narcoticos sor Pachá, com os seus nume-

Iina de Paulo: f ros de magia e iIlusionismo ; as

Ele, solteiro, operario, nascido _i)
- srtas. Lina e Nina, em seus nu-

neste distrito, aos 25 de setem-
", meros de deslocação e trapezio,

bro de '917 domiciliadö e resí- Em •.,ral,- remedioe "entra a t08lle. e Altamar Garcia,' no seu arris
dente' n�ste '

distrito no lugar ..� ....O: de trat�rem o mal. in�nsi- cadissimo "Oito da morte".
.

, f·l
' blla&am o Organismo. E' o .,rr",to do P amn ha- CI'rco Irma-osestrad�_ltapocu, 1 h? de M�noel. narcotico. No .:..,tanlo• é pr"ci.... Ca-

ara nn, o

SebastJao e. de Mana !'v\artJns,. a.,r df,Bappar.,c.,r a lOB8e. qu., che-
t Garcia, annuncia uma grande

Ela, solteIra, domestica, naSCI, lia qúaBi sempre. ã. peior.... "on-I
matinée infantil, onde não

f_altada em Luiz Alves, neste Estado, •.,queneia•. E olé hoje. para o lra- rão OS comicos "Tubínho" e

aos 6 de abril de 1915, domici. la-menlo da lo••e conlinuam a pr.. - "formigão", os queridos da
liada e residente neste distrito .alecer "ertaa planla•• mUilO conhe- ,'petisada.
no lugar estrada Itapocú, filh� eida. da,medieina .,..""iro: a Ilri�delia. Somos grHtos pela.s perma
de Felicio de Paulo e de Maria a 10lM:ha. o

_

rhum de Ja.�alc".' o nentt's com que ! sta folha foi
f!uaco e. oohr..ludo. o al!rlao� E.8 o distinguida.Avanci.
qu., e�plica a eCCicaeia do Xarope

Jaraguã, 16-·9-1940; To•• , ..uj" Cormula é a mai. (eli.. ao

E para que chegue ao aociaçíio de_a. planta•. To•• não (az,

h i d' apena•• parar a tOtise. com uma ou

con ec mento e todos pas- dHIl.. d....u. Tio.,.. .idroe haotam para

sei o presente edital que"o lr.. :amento completo. E.periment ..
� bl' d )' Tosa. logo ás primeiras �D�ir�sta-

.ser� pU Ica O pe a�mpren- çõe•• Sb lbe po<krÀ (azer bcm. E"p�-
sa e em cartorio .onde se- eialm ..nle indicado para a. cr ..ança•.

rã afixado durante 15 diâs � goeto mu�to agrada.el. pr"o,:o. do
.

• ddro: 5'500. �fll todas Bif pharmaCl8S.
Si algnem soüber de im Offerta e.peeial. re�Orle este annuo

pedimentos acuse os para cio e mande-'_' com .eu ender"ç� pa�a
• � C .. Po. 687. RI0� para receber'l; gratas.
fl"8 legaes. Iiodo livro de hisloria8 parll .,,,.,..uças.

Artur Mueller

Correio do Povo - x - 21 - 9 -: 1940
====�==�====================

Social

"Printemps, baiser d'amour! Sazão da cõr bemdita
Arde a explosão da Luz e Flóra, sem recato,
Dos seios nús gotteja o orvalho feito extracto
Que o cadaver do tronco, em brotos, ressucita!

Hortas, campos, jardins revestem-se de facto:
- Em cada flôr aberta um' alma nova habita,
E a volupia subtil que o tenro estame excita
E' vida para o insecto e aroma para o olfacto."

GIL VAZ.

Anniversarios ta semana entre nós, o

Completou mais um na-
nosso amigo sr- Jorge fa·

taliolo, dia 14, a senhorita rias, deligente e OpErOSO

Edith Coelho, filha do sr. Inspector de Armas desta

João Coelho e applicada n gião.
alumna do Collegia Divina

- Vinda de Pm to Belle,

r
Providencia. onde reside, está em Jara-

guá a srta. Risoletta Fadel,
Viajantes filha do sr. Antenio Fr-del,

commerciante naquella lo'
SE gunda feira pp. passou calidade.

por esta cidade, onde per '- .Esteve quinta 'feira
rnaneceu ligeiramente, o em nossa cidade, em visi
nosso distincto collega jor· ta a pessoas de sua farni
nalista dr. Manoel fontes, lia, o distincto catharinen
mui. digno delegado do se sr. Alberto de Medeircs
Serviço de Recenseamento, Barbosa, superintendente
com séde em joinviIle.

. da Fiscalisação Bancaria,
. na Capital da Republlca-

.

- Com destino a fio
- Esteve, em jaraguá, es.

n�nopohs, esteve. segunda ta semana, o revrno. Pe.
feu a em nossa cidade,

.

da fidelis TomeIin, coadjuclor
qual �olheu excellent� Im da parochia do Sagrado
pressao, o. n?sso mUI pre- Coração de Jesus, de [oin-sado e dl.stlßcto. collega, ville.

.

dr. Joaquírn lnojesa, ta
lentoso director do nosso
brilhante collega «MEIO
DlAlI que sob �ua illustra·
da direcção se publica na

capital da Republica.
A S. S. os nossos cum'

primentos mui cordeaes,
corri votos de feliz estadia
na terra barriga·verde.

gentil senhorita Erna Ma
chado, complementarista e . Irmã Veronica
intelligente dactilographa 'Acha'se felizmente em
do. esctiptorio. de advoca pr,ogressivo restabeleeimen.
eia 'do �osso collabora..dor to da grave enfermidoade
Placido Gomrs.

.

' que a reteve alguns dias
Esteve terça-feIra des- no -Hospital Municipal de

,------------------
'

)oinvilIe, a revma. Irmã Ve·
ronica, superiora dó Col
legia Divina Providencia.

De acordo com a nova

Lei de Organização Judi
ciaria do Estado, entrou
em gozo de trinta dias de
ferias o Snr. Ney franco,
laborioso Escrivão do jui
zo da Comarca.

Semana forense
I • Círco Irmãos

na qualidade de advogado
da Fazenda do Estado con

cardou com o calculo pro
cedido nos autos de inve n
tario do espolio de Maria
Silse e indicou para avalia
dor dos bens penhorados
a Carlos Richter, no exe

cutivo fiscal contra o mes

mo existente em juizo, o

snr, Waldemar Grubba,
comerciante residente nes

cidade.

Garcia

foi enviado para a Pe
nitenciaria de Pedra Gran
de, em florianopolis, o reu

Pedro Avelino Machado,
condedado pelo ultimo Ju
ry realizado Ra Comarca,
em 27 de Agosto do cor

rente ano, a onze anos de
prisão celular.

O dr. Promotor Publico
ofereceu libelo acusatorio
contra as rés afiançadas
Olivia Maffazzolli e Olivia
Vicenzi. pronunciadas no

art. 302 da C. L. P.

As co.rridas
de amanhã
A 'tarde de amanhã será

uma tarde turfista. Na pista
da rua Márechal Deodoro
correrão os animaes cCha,"
bita., ePery», eThesoura:o
e eBugre., o primeiro des
te municipio e' os outros

Requereu o dr. Promo- d� joinville e Blumenau.
tor Publico fossem condu- Vae ser uma tarde cheia
zidas "debaixo de vara", I

de emoções. Não. faltarão
as testemunhas que intima· á pista os nossos apaixo
das deixara� de compare naaos do turf e� os que
cer a,e sumario' ão proces· nös: visitam,' vindos dos
s(}. crime "prortió\tidg pela municipios visinhos. .

juatiça Pl1bliç�, contra '. Vi' Os organisadores das
tor Pereira. - corridas ·,de amanhã, snrs.

.

. Ernesto Czerniéwicz, joão
O dr. Juiz de Direito' Emmendoerfer, C a r los

,decretou, p.or sentença,.a Hass, M�x fiedier, G. Eh·
interdição do 'surdo·mudo mpke fO. solidarias com a

Antonio Feiler, residente nossa campanha em·' pró)
em Hansa, e ,filho de Luis do monumento ao Coró
feiler, foi r1pmeado se" nel Emilio J�urdanl 1'espl-
;tu10r. .. yeram qu�' parte aa. renda

, "'""-.�:, 1 das entradirs' será destinada
Procedeu·se a uma jus- aofundode gratidão,que es

tificação' para 'rectificàç�Q tamos empenhados ém con-
-

de ngme requeridlt PO] Gar· s�guir pat.a que jaraguã
los Leopoldo Mey.: tenha emfim o seu monu·

mento ae seu grande co·
O dr. Promotor PuJ>lico lonisador.

- Procedente da cidade
. . de Brusque. encontra se

Dr. Carlos Henrique Medeiros 'novamente nesta cidade a

Esteve 4 a·feira 'ultima n' sta
cidade, vindo de Blumenau, u

sr. Dr. Carh s Henrique Meoei·
rc;Js, ilustre farmaceutico. respon·
savel, do conhecido "Laboratorío
Medeiros" e figura do: grande
projeção DO seio b urnenauense.

i
'

.•-�l
, .\'..

,

> ,..
,

poma<;{a ideal!
CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUALI-

IA farmäcia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curOiJ com a cMl·
NANCORA�

úlce-Iras que uem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhar-es, de joinvill�, _ curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada rm muitos hospitaes, casa!> de sall.1e e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Minancora » nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema �im�6Iico acima.
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MlNAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MlNANCORA.
de jOINVILLE

Prefiram a. farilflÀa fàbní�c��da pelo
MDINIiID JIIN;YILLE

Enfermos
Acha - se enfermo, lendo,

quinta' feira, seguidO Ipara
Joinville,' afim de submet·
.ter·se a uma intervenção
ci:urgica, o sr. Placido jus'
tino Gomes, advogado pro
visionado e brilhante jor
nalista, collaborador desta
folha.
fazemos, votos para o

seu prompto r,estabeleci-
mento.

.

.

Baile ao Salão
-

Bub-r
Em à noite de hoje ter�

lagar a inauguração do no
va Salão Buhr,' realizan'do
se um grandioso féstival
dançante que será abrilhàn
tado pelo apreciado Jazz
«Elite», de Hansa.
Para assistirmos ao-baile

inaugural recebemos, do sr.

Jorge Buhr, p'roprietario do
elegante salão, attencioso
convite, que muito agrade
cemos,

ESPORTES
O Estrella F. c., de Retorcida,

que após a SUfi relente reorga
riisação, vem :Ie dar novo im
pulso e animação H.O desenvolvi-

-

mento do esporte bretão nequel·
la localidade. Assim, domingo
ultimo, attendendo a respectivos
convites para a realisação de jo
gos amistosos, poude fazer se

guir representações suas para
Mafra e Joinville.
Para Joinville seguiram os 1.0

e 2.0 quadros, onde pelejaram

I
com os do Estrella �,daquella ci·
dade, sahindo victoriosos pelos
resultados de '2 a 1, o primeiro,
e de 4 a 3 O segundo, conquis
tando, assim, duas riquissimas
taças, que havíam sido offereci
das pnra disputa.
O quadro enviado .. Mafra.

apezar de �e constituir, na sua

maioria, de elementos novatos
e reservas, tambem manteve·se
á altura, pois enfrentou a fo -

I midavel turma do Operario·Ma
I frense, baqueando de 4 a I,

I quando, e isto em geral, se es

perava a derrota com um rosa'
río de goals.

-

o SABÃO I

Virgem Especialidade
de W6TZEL &. elA.. ·.JOINVILE (Marca registrada)

NÃO DEVE FALTAR:EM"CASA ALOUM�J
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