
Mais um cen�oda fUDda� da�re"-'- wUntc:m. E D'uma��são vido
dosapeloenthuslàslDO,as festas COlD ..ueo pau g:rilICOUaobra evangebsadorados IDlSSloDanos, relem-
bra os feitosmagníficos flue alice�çal'am a forma�ão cultural brasileira, " e que são tambemdehontem

Redactor; João Cre�po

Entrou este mez no seu
17.0 anno de vida, cCi'
dade de Blumenaulll, o va·

lente collega que se fez,
por um trabalho ordenado
de defeza regional, o pa-
ladino das a'spirações do Roma, (U. P.) _. As for, que o inicio dessa segun-
valle do «Itajahy... ças Italianas fizeram ur!"!a da phase depende de uma

«Cidade de BlumenauiIP pausa em suas operações gestão realfsada pelos dois
vê transcorrer festivamen no Egypto, prepa, ando o paizes, do Eixo ante o go
tI" a sua maior data, sob a inicio da segunda phas;e verno egypcio a respeito
intelligente Grientação do de sua offensiva que par- de sua attitude em relação
dr. AchylIes B�lsini, apre tirá da nova base estabele á ,Inglaterra I

.

tendo se in
sentou se com uma rdição cida em Sidi el Barani, a dicado, em communicações
rica de co!laboração, noti 100 kilometros da fronteira secrdas, que a independen
ciario e clichede, li,bya·egypcia,e cujos traba, eia de Egypto não seria

O'aqui mandamos ao lhos estão sendo apressa" ameaçada se não cooperas
sympathieo collega as nos damente terminados.' se esse paiz com as forças
sas felicitações e votor, de AcredIta se, nos· circulas inglezas contra as da Ita
crescentes prosperidades. diplomaticos estrangeiros, lia.

*** Segundo um telegrarn-] admiramos em outros meios 1

. ma de Florianopolis para I gozaram dessa vantagem .

...A Noticia», de joinville,' Já se disse que a phy
o nosso municipio vae a- sionomía de um centro de
doptar o codigo de cons-I população reflecte tanto a

trucções em vigor no visí- visão do seu systema ad
nho municipio de Blume- ministrativo, como a sua

nau. capacidade de progresso
\

Não conhecemos os dis- nos diversos sectores de Directorwproprietario: HONOR�TO TOMELIN -;- Caixa 12

positivos do codigo blu- actividade commercial e in
menauense. Sabemos, po- dustrial, constructíva e es- Anno XXII "". Jaraguá r . Sábbado, 18 de Setembro de 1940 '.�:." S. Catharina ""

rêm, que Blumenau é uma pi ritual. Essa physionomía,
cidade já feita, com uma porêm, precisamos crear

VI#sl-tara-o OS Estados U.....·dosconstrucção adiantada em em jaraguá.
'

..

bom tempo que lhe dá já foi feito muito..E pa- Os chefes dos Estados Maioresuma physionomia typica e ra que esse trabalho não
defprogresso. soffra em sua finalidade dos paizes lotlno-ornericorios
A nossa cidade, no en- constructiva é preciso at- Londres, 24 (A. N.)-

tanto, é de hontern. Nasceu tender á certos factores Washington. (U. P.) - cujo primeiro grupo é es-
Foi officialmente annuncia-

com a gestão Leonidas que decididamente contri- Os funccionarios do De- perado aqui, no dia 'pri- do que o general De GauleHerbster. b d t d II partamento de Estado de- meiro de Outubro.uem, es a ou aque a chegou esta manhã a Da-
Paraâtornal-a cada vez maneira, para a formação cIaram que foram ultima- Pelo que se deixou trans-

kar a frente de uma es-
mais linda, é necessario at- do «centro urbano», tanto dos todos os preparativos parecer, todos os paizes ac- quadra britannica, compos-t f t

.

d I id t para a visita dos chefes ceitaram o convite e se fa-tender a cer os ac ores, mats esenvo VI o quan o
dos estados maiores dos

-

t I h f ta de couraçados e destroy-facilitar mesmo as inicia- fôr passiveI.' rao represen ar pe o c e e
ers, bem como navios de

tivas que visem o crescen- Como têmos á testa do paizes latino-americanos. do seu estado maior, 0U
transporte, enviando um ul-

b
-. . . .. . . por um substítuto seu.te aformoseamento ur ano, murncipro um espírito ca- timatum- ao governador ge-I I t f d b d h d d Sabe-se que os primei-na ouvave are a e ser az e compre en er a e- Tentativas eintri.. lsit tes

�

h I
ral e commandante da pra-util ao lagar e a collectivi- Iicadeza do assumpto, tudo r�s VISI an es a e egar se-
ça, para que

-

se rendesse
dade. é de esperar no �entido de gas'dapropaganda rao o� repre��ntantes da,

e entregasse o governo da
Antigamente faziam-se melhor servir a collectivi- inO'leza A.rgenhna, BO,hvla, Colum-

I
.

A t
. -a bía Peru Uruguay Pana- co orna. nte a recusa, as

leis isentando de imposto dade, sem deeharmonia«
NOVA YORK 20 "'T O)'

.'
R 'bI' D

r : unidades britannicas abri-
as construcçöes realizadas que possam prejudicar, o I ' I, , ma, epu ICa, omrmcana..

ram fogo contra Dakar,.•

d O presidente do Con Honduras, Costa Rica eem determlrrado. tempo, nas rythmo da acção a minis-
-

.

'

.

. a

respondendo immediata-
zonas urbanas, trativa, ou matar iniciativas selho Eccncmico do Esta Guatemala. O, segundo gru- mente as baterias írance-
Não, ha negar que mui- dignas de serem incentiva- do de Nova York, sr. Mer· po estará composto pelos

tas construcçöes que hoje das. vin, advertiu hoje num dis- representantes, do Brasil, zas.

I curso, grandemente applau Mexico, Venezuela, Chíle.]. Londres, 24 (A.N.) Oe
dido, centra as tentativas Equador, Haiti, EI Salva- pois de sete horas de fu

O Brasil offereceu da propaganda britannica, dor, Nícaragua, Paraguay e rioso canhoheio, o almíran
ao ParaG'uay,. tres no sentido de implicar os Cuba, os quaes dev7rão te inglez enviou 0 segundo., Estudos Unidos na guerra, chegar aos .Estados Umdos ultimaturn exigindo o di-

, aviões ,custe o que custar- O sr. entre os días 18 e 30 de reíto de desembarcar for-.

Assumpção, 25 - O go- Mervin atacou especíalmen- Outub!o.. 1 ças, O governador recusou-
Rio. - O Presidente da vemo 'brasileiro obsequiou te a Oommissão dos Auxí- �stao sendo preparados se a satisfazer, as exigen-

-

Republicá assinou um d· o Paraguay com tres avi- Iíos á Inglaterra, chefiada v:anos. actos sociaes e ee- eias brítannícas. IISTIlUIO ROCHA LOURES
ereto que dispõe sobre o ões militares .construídos por personalldades norte- nrnomas em sua honra. Exelusivamente para mo-

serviço de vales postais, nas fabricas brasíleíras. americanas destacadas, af-
S 3 ': '. Vichy, 24 (A. N.) -No- lestia« de olhos, ouvidos,

classificando os em ordínä- firmando que esse grupo egulo para os EE. UU: tieia-se que as forças íran- naris e garganta.
rios, oficiais e de serviço. ' contribuiu grandemente p� o gaI. Ooes ,�onteJro, cezas Impediram a, tentíva Dispõe de aparelhosos mais O, "Estado ele SieSão ordinários os requési, A Embaixada do ra a realização da entrega RiO,24 (Ao" N.) - Assu- de desembarque das forças

modernos' para exame de
PI" I ád d t á O

-

ß sua especialidade. au O' vo tar a,t'ados por. pàrticularss·, ofi Bra••·l em Londres' e· es royers ra reta mirá hOJ·e a chefia do Es- Ijritannieas em e a, diver- /.
liJ

h O' d f· Par. RicliIlib. Rua do Principe ntiO'a d·recçieiais OS emitidos pelo.s go· I:t a., ora or nzou ql'Íe tad_o Maior do Exercito, o sas milhas de Dakar. a ., I o .

Atti °d 'f Fone, 334. JOINVtLLEverflt:JS federal, estaduais e" ngl a por uma JlS mesmas orças que aro general Almério de Meura, .#

bomba t I I Nefieiam os jornaes quemunicipais,.e de serviço ; ras aram 11 ng aterra e a em substituição, interina- Vichy; 26 (T. O.· ag. ali.) o «Estado de São· Paulo«,os emitidos _pela própria Communicam, do bepar- Fumça á gu�rra, GQ.vidam plente,. aö ,general Goes O governo francez confirma
LONDRES, 25"..... (U. P.) _ que está sendo dirigido pe�repartição do,s correios pa- tamento de Imprensa e pfO'- agora�os �axlmos esforços, MonteIro, qee s_egUirá hoje I officialmente que a_s unida- A aviação allemã voltou a ata- Ia administração de�,ignadara 'atender a necessidades paganda:

_ I par.a lmplJ:ar o,s estados a bordo do «Uruguay. pa- des inglezas que atac�ram car esta capital, causan(lo os I C Ih N i I djntermr�. Os vales poderão . «Segundo informações Fe-I Umdos no confhcto. ,ra os Estados Unidos. Dakar retiraram-sé defini- mais séries damnos até agora IPe o onse o'
..
ae ona e

. . . ..
.

,_ s'offridos pela zonà metropoli- mprensa, vae, agora, �el'ser. tra�smlhdos, .
por v�a ce�ldas pelo It�lflaraty, na

tana. entregue aos seus propne"o�dlnárta, t�légrahca o� :�a:· ultIma quarta:fe!fa (18 c;lo A
,..,

U .

-

_.. '. _

'b Os, a_!!":,cantes empregal'am- ,tariQs,__ que receberão tresdl.O ,telegráfica. 0.," hml!el cor�ente), 5a?tIU. u:lJla bô�-: , ���O _a�.a�. �_a- ·Graa�-etaB' a ,Mmbã.8"péSadas,Je alttr�P'óder miJ. � quinhêntos' contos.mlnlmo para os vales or ba �ncendla:na na i:mbal-, _

o·' expl<;>sl'':o. Feram bombardea?os .

dínários é de 5$000 .. O ada do Brasil em Londres' 23 dJstrictos de Londres attingidos pelos bomba.rdeios
,

23 �Istnctos da zona lond�tna. A
_ #1: .....". '". -'

x
. .

.

.
,

"
.

,

'

. Vanos predios foram,destrUidos ssoclaç.o .�om...limite maXime' nao. excede tendo Sido extIncta pelo Berhm, 24 - T. O. � O AI- BE�LJM, 26 '(Tr'ansocean, cobertas pelas bombas de gran- ·e dois hospitaes damnificados. •

I d R.rá de �O C(mtös, para os proprio pessoál da Embai- to ,Com,mando c��mul!lca: A agencIa allemã) - De fonte I de calibre as installaçõ�� de Num restaurante do West End merCla O _10
vales ordinários 25 contos xada com o auxilio de nflte passadat a��oesAj;n�lezhes cbompetent7 ço�mu�ica-se: "Os t abastecimento da cidade, porto, morreram varias pessoas, victi .

Rio. - Por occasi'ão :do
. f···'· _

,
.

u
.

t'lh
a acara�> pon os a eman a omba�delOs da notte passada docas e depositos em ambas mas de uma bomba. O ataque d h th

'
.para os o IClalS e um con bombeIros. m �s I. aço. �epfentno1!al, ofaz�ndo �e �er- sobre Londres dirigiram-se con- as margens. do Tamisa. Apesar· prosegue. s�u espac O co O mi·

to para' vales ao pOl'tador' de outra bomba athnglU ÖS 11m o seu ,0blecÍlvo pnnclpal. tra a primeira linha das instal- da má visibilidade foram com-
. mstro do Trabalho, o snr.

por via telegráfica ou radio aposentos particulares do. As bomba� causaram
o

damnos Ié!çõ�s militares ás margens do provados incendio�". Londres, 26 (A. N.) - O. mi- Presidente da Republica
telegráfl·ca b· d na:� moradla� dos bauros ex- TamIsa Observou-se uma série nistro do Ar annuRciou .

que baixou um decreto consi�. em alxa oro
_. tenores e baIrros urbanos de de novos incendiGS". d °lh

.

I . _Nada soffreram, feh_zmen- Berlim, morrendo alguns civis BERLIM, 26 (Transócean, uma esqua ri a mg eza con- deranodo a AssoclaçaoCom..

I -) O f seguiu abater hontem cinco a-te os membros da nossa e ficando outros. feridos. Nem BERLIM, 26 (Transocean agencia ai ema - e onte
viõ'es allemães que atacaram a

merclal do Rio 'de janeiro,
""'�dade de Blu" representação diplomatica e em Be�lim, nem

_

em 9!lalquer agencia allemã) - O alto com� ��r��eá�n��nCt�:��n�����r��� Gran Bretanha, sendo provavel, orgão technico-consultivo.....
I b '1'

outra CIdade allema venflcaram- mando communica: "A aVI'aça-o que avarlOaram outros mal's do governoconsu ar nem os rasl el- se preJ'uI'zOS de caracter m· 1011.- dores allemães atacaram os ob- . "
.

• allemã proseguiu nos seus ata-
��������;;;���;;;;�;;;;�;;;;;;:;=:;::�.(,Os residentes em Londres.» taro ques de represalia contra o sul jeçtivos'militares de Plymouth, I'

da Inglaterra. Em Londres no Portland, Southend e Duggness. Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
dia de hontem foi avariado en-

No porto de Portland foi attin- CLINICA ESPECIALISADA .

treoutrasinstallaçõesindustria_ gido um cruiador inglez. No
I"7'R. SADALL···A· AMINes, a fabrica de aviões de fil- dia de hontem ps inglezes per- L...I

ton. Destacou-se nas f0rmações deram 10' apparelhbs, seis ap
de combate a terceira esquadri- parelhos allemães ·não,voltaram
lha aérea, tendo bombardea'da ás suas bases.

-

intensamente as installações por-
tuarias e as docas de Plymouth, ,

PortIand � SOllthed_, fO.i attingi-I Uma retiradadö um vaso de guerra ancorá- .

do em Plymouth e um acampa-' «estrateOlca»
mento militar perto de Dunge- Ern'La' Panne
neses, Em outras cidades ao, D'sueste da Inglaterra foram des- pe rtQ de un

truidos depösitos e installações kerque, os in
industriaes". glezes vendo

o cais do por
DOIS NOTICIARIOS' to destruido,
em línguapo.rtuguêsa

constru i r a m,
com cami-

Eslllção: O J P. - BERLIM nhões, uma;.'
Onda 25,,31 m • 11855 K'c1os

I ponte artificial
sobre a qual
tentarám' al-
cançar navios

,

de transporte.
Na manobraDois noticiarias de ultima

hora, diariamenle
foram surpre:
hendidos pe-

. Ia aviação al-
BEFLIM, �6 (Transocean, I lemã.

agencIa allerna) - O alto com-
mando c6m!11,y�ica: "Os ataques -----"!!""...;..---..;...__,_.-.�.:....._;;...:.:;._,;_....._;:;_...;....;.;._,;_...;;.. _nocturnos dirigiram-se especial-
mente contra Londres, sendo ���:iB!;��"'_"'_"'� ,_

� �""",�u4dB;m����"Z«;7Zl;:!m�JJZ��:m��7d

QUinheo.tas victo.. 1 End. Tel.: :OROMAIA.
.

CAIXA POSTAL. n. 34

IRrias sobre A in.·" o� BORGES RICBoEdlgos: _

Rua Manoel L.curenço de Andrade n. 14
•

v � ,IRO, A. B. C. 5.a Ed. TEL.EFONE n, 155
migo ,�

�
o
BERLIM, 20 (T. O.) A agen- E Ocla Transocean foi autorisada-

;m:�:·�ont.e� _ma/tia l:mm�nte informada que hoje con- ra.;,

qUlStoU sua 500.a victoria aérea
a' esquadrilha de aviões de ca-
ça commandada pelo Major _

Moelders. O cabo Fleig foi quem 2 REPRESJ:NTAÇOES �'derrubou os 499,0 e 500.0 aviõ-. DESPACHOS fERROVlARIOS E MARITIMOS REDESPACHOS •es inimigos sobre Londres. Dos 2 E M B A R Q U 'c S :12Z500 aviões derrubados, cerca

I
Lo,;mde 330 foram abatidos sobre ;m

a Inglaterra. O commandante

Ida esquadrilha, Major Moelder, SÃO FRANC�SCO DO SUL E dcom suas 49 victorias aereas I
i

_

, sta O de Sta. Caíharina, Br�silé o '�az" dos caças allemães.
'

.

����a��������7R;�7Il;;m
RV

. 9�9r d.�: �$tado

Tel, cCorpovol!l

Fracassou o ataque a Dakar
Gibraltar sob bombardeio francez

Os apparelhos francezes
voaram em varias grupos
das bases rnarroquinas at..

tingindo Gibraltar e lançan
do bombas sobre o pe
nhasco. No districto do
arsenal produziram-se in-

Londres: 26 (A. N.) tNo- cendios, que foram obser
tíciando a retirada das for- vados da fronteira hespa
ças britannicas

.

de Dakar, nhola.
a imprensa londrin� lirní- Gibraltar, 26 (A. N.) �
ta-se apenas a regls!rar o 'Calcula-se que cerca de
facto sem commentanos. 100 aviões .írancezes born-.

bardearam hontem Gibrat
tar, Adianta-se que duas
bombas attingiram o cru

zador britannico -Renown ••
Tambem foram attingidos
o couraçado «Resolution" e
cruzador pesado -Kent-.

tivamente. A batalha de
Dakar foi um absoluto fra
casso para os inglezes. A
Africa Occidental Franceza
está completamente sob o

controle do governo Petain.

,

Vichy, 24 (T. O.) O go
verno francez communica
que, em repressalia ao ata
que a Dakar, uma podero
sa formação aerea franeeza
bombardeou Gibraltar.f

. Torpedeado
Nova York, 26 (T. O., ag,

allemã) - O radio Mac�
kay annuneia que recebeu
um SOS do cargueiro in
glez -Corríentes-, de 6863
toneladas, torpedeado no

Atlantico.

Reorgamzado O

serviço de vales

postais

·Madrid, 25 - T, O. - ------,---

Informações de La Linea
dizem que apparelhos Iran
cezeseontinuaram nos bom
bardeios contra Gibraltar.

menau"

CONTINUA EM JOINVILLE '

Consultas: 15 de Novembro 580 - Res.: A!>don Baptista 180Os italionos estão preparando
nova phase da sua offensiva

Hora: 20 a 20,}') <)

22 a 22,15
, HQRA LOCAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Adotar Schwarz]
m&IM; -

IANLft I

Caixa postal. 32

Sfa. Catbàrin8

CLINICA ClRURGICA

.
Endereço teleg, "DOLAR"

S. Francisco do Sul

do

Dr. RENATO CAMARA
DIRl:CTO R 00 HOSPITAL, S. JOSE'

Operações, Doenças de senhoras,
Partos

'

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no com ultorio á I UH Marechal Deodoro,

r;
ao emroncamento da_ estrada de feira).

fALA ALLEMAO

�:�·�··��'�M·��"um..�Embarques - Des�achos
Navega�ãO, , ,I

,
"

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre Bucarein (Joinville) i e

Santos, Angra dos Reis e Rio dJJanerro, "

directamente sem transbordo,
1

)ARAGUA' Rua Marechal Deodoro
Predio Emerich Ruysam

'v. S. pretende con�rllir 1, I
I

Será servido ;;i seu
proprio proveito!

EI

ás Escola Militar e Naval,
e também psra '08 'cargos
publlccs. ._

I Assim, pois," devemos
tomar os nossos filhos for·' '

_

'tes, sadios e. resistentes,
dando-lhes

, CAL:E·HINA
desde os priÍ11eiro� dias
de nascidos.
A CALCEI\iINA contém

todos os slies 'assimilaveis
e indispensavels ao desen

I volslmento dos orgãos in
Iantis. ,

,

j A CALC€HÍNA, vale o
, ' ,

seu peso em ouro,
Nas boas .pharmasias.

lIUDO HA 25 AI.OS - 8 MELHOR E 8' MAIS BARATO
altntadal C8IlprlUI D IIU ulor

Peça orçamento sobre Pom"aDa MinaucoraFerragens
cODlpletas para
construcçio de
qualquer especie ":WANDERER"

E' a pomada ideal!
CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.
NUNCA EXISTI0

IOUALI .

A . MELHOR BICYCLETA
.'

A Farmácia Cruz.
Je Avaré, (S.Paulo)
curo ..') com a cMl

.,

NANCORA- ülce-
ras que uem 0914

,

.

conseguiu curar.
Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp, curou com
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm Havido centenas "dé 'CÚI'8'5 semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, .casas de saúde e

clinicas particulares.
AVJSO iMPORTANTE: - A verdadeira <Pomada
MinaJlco�a »nunca existiu a não ser em suas
latinhas originais com o emblema s ímbölíeo acima.
Recasem imitações !--Exijam ã verdadeira MINAN.

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

f' ti,*, produto dos l'abol"8'tOrios. (j!. A, cORA
dtl jOINVILLE

J
'

":;: ..'

Rua do Principe, 301, - Caixa postal, 6 cá'fiC;� Hoepcke S/A..

,\;. ,. ,�)
.�J"

• _,
w

JOINVILLE
•

.

Ioinvílle

••Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ney Franco, escrivão o I radcs u Carlos LQ;sk"}, Edital de la. Praça I m�:smos bens �re,?" iil. de 8v8JiaQAo e do auto t trlto de Hanss: �N

."ital de Ia. PraP.:l subscrevi. Assinad o Arno La ação executiva fisCal I mm�dos por quem ínteres- de penhora de folhas, ,Dl1:il'C3, que devcrt\.:.��e.li

.DU s- Pedro Hocsohl _ [uiz de que e move a Fazenda O Doutor .Arno Pedro se tiver, á cstradaJal:.agpà dê _ ut s ua referida a- Intimado para Pf:fSts�
O Doutor Arno Pedro Direito, Está conforme o do Estado. a saber: 1. Um Hoesohl, JUIZ de Direito Fundos, ond� estão loca ção executiva fiscAL são compromisso da Lei. Pu·

original, do que dou fé. terreno sítuado no lugar da Comarca de [uraguá, Illsados os dites bens. E levados em prlmetra pra büque SR por eqital...:iaHoesehl, Juiz de direito
Estrada Pedra d' Amolar, Esthdo de Santa Catarina, pará. que chegue a noticia Ç8 de haste publica de krOição, na form.a do

��ta1�md6:C:a:�a JB.�:f::.' [araguá, 9 de setembro neste Municipio, distrito' Brasil, Da forma 11&. lei, a publico, mr..ndei passar vende. e ar retnate çà», OPOI' urtigo 609 edo COd1ig,Q do

rma, Brasil, na forma da de 1940. de Hansa, fazendo freno -tc. ' o presente edital e outros Je valer total üe 500� O P"OCI.:'SI-'O Ivíl . naere-

te com li, Estrada Pedra de Igual teer, que será a (quínhentos mil reis). As- VIl se no Registro Publí;
lei, etc. O escrivão: Ney Franco

d' Amolar contendo a Faço -saber ucs que o fixado no lugar de costu- sim serão OB retertdos co a interdição nos ;,er
. area de '25000 metros presente edital de prt- me e publicado p. la im' beus arrematados pur mos dc artigo t2, I( lU

fijZ saber. 808 �ue o Edital' de primei.. quadrados, avaliado em mei�a p�aça c?m () .pra prensa local. pado e pas- quem maís der e maior do C\.)digo Civjl.e a�tJ�
presente ed.ltal, .eum .v 300$000, cujo. bens oons- zo ae tplDt8 dJ�t' vJre�, sado nesta cidade dt'l Ja lance. oferecer. no dle, 103, do decreto � 4. 37

,pra,,(} de trinta dla�f VI. ra Praça e arre..
tautes do auto de av,aIi ou dele cODhe?}�f'ntn tí- ragua, aos--onze dias do horu e local adIDa. meu. de 9 11 1939, alterado pe

rem .(IU dele conh€cJ'!len- matapo ação e auto de penb0ra verem que, tínôo eSlle' rnee de setembro de mil ctonadcs, pnden 'o os lo art. 1.0 do Decreto n,
'to rrverem, que, findo de' tolhas dos autos da prezo, hão de ser arr�. novecentos e quarenta. Eu, mesmos serr-m exemíua- 4.857. Extraia se CItaesse prezo hão de �er O Doutor Arno Pedro referida �çli.o executiva, matados �or quem IDIUt3 Ney Fr�nco escrivão o dos por quem interesse pera 08 autcs orlgi ís

arr�mntad()s por quem Hoeschl, juiz de Direito sã0.- 'levados em Primeir� der e maII}l' lance (,te subscrevt, ass.J Arno Pe- tiver, no lugar Morro de e suplementares, (Jus a8
Dl6I� der e maíor L!l1Ce da Cc.marca äe JHrsguá, Dr�ç6 ne hasta. publica recer, no (lia 1S. de Ou- dro Hoe schl, Juiz de Di Jareguã. neste Município, pelo requerente .• A seu

oferecer, no. aia. I de Estado de Santa, CataFi. de ve'nda e arrémetação tubro proxtmo víndouro, reite. Está conforme o ori onde estão locaJ!tadcs GS tença 'Supra foi proferida
Outubro proxIIDú vmdüu. no, Brasil, OB. 'forma da pelo, valor total (je,. "

ás 11 .h�rflfol da. !D�nbã, giml, do ,que dou fé. ditos beDS. E ,pafit que ::i08 13 dió"'- do mez de
ro, as �ez �.(�r8S, ás por- lei, etc. 300$000 (trezentos mil ás portas dG EdIflClü do Jaraguá, 11 de !'etem .chegue a l.Iüticia t.l. pu 86tcmbro no 1940, pelO.
,'a8 do EdifiCIO do forum

Teis). Assim serão 'os re- For_um, dest&. Co-marcb, bro de 1940. blico mllnd(>i pa�osar (I Mer(:\tf�8imo doutor Juiz
desta Comarca, os ben.s Fa.ço saber t!N! que o feridos beDs arremata.dos os bens penhofudcs)J O escrivão: Ney f,oanco. presente edital que será de Direito desta Comar
.penhorados a Artur Fel· pra.sente edital de' pri (Ir quem mais d6r e He�ena, Alida 8. Gustavo afixado no luge!' de coa C6, Doutor Arno _?edroler, na açAo executiva melra praça e 6rrem8�a, �8ior lance oferéeer, no Mß.IDhardt, a sabe:: ., turne e publ!Cfldo pela Hoeschl, na aU?Iencla,
q_lle lhe mo.ve Luiz Fel ção .com o prazo de trIO· dia, hora e local acima 1. Um tf'�re�o tdtua.do Edital de la. Praça I imprensa local .. DBdo e para eSln fim deslgns\:ih�
16r, a. saber. 1. Um terre- tu dIßH Vlrt.ID. ou dele m€neiüDados, p-odendo no lug.ir �}�e�J:ãl) Alma, p:::,�s8do nesta CIdade de E, para que nAo se pos-
no Fltuado no Distrito conhElcimento tiverem, os mesmos aerem exa. neste MUDlm))l I, Illzendo O Douto� Arno �e�ro. Ja.raguá,' aos onze dillS Su. 8.leguf ignorllDcja,
'de Hans8, _desta Comar- que findü esse prazo, rninsdos por quegl inte. ftente com. terras de :.Jo- Hoeschl, JUIZ de DIreito do mez de 8etfmbro; mandou passar esse adi
c�, á Rua Independen,

I
hão de SGr arrematados

resse tiver, á Estrada sé LeecovltZ, � aves8ãö da Comarca de. Jara�uá. do !tuo de mil Dove-' tal quo na forma. d". lei
CHI, .fazendo IreDte c�m por quem mais der e- Pedra d' Amolar; neste dos fundoB c(!m terras Esh�o de S�nta Catapna! centos e quarenta. Eu serà afixado no lugar de
ä Rua IdenpendenCIa, maior aIDce oferecer, no Municipio onde estão doe executa-dos HelenB, BraSil, na forma da lei, etc. Ney franco escrivAo ') costume e publi!1ado pe
e0Il! ss demai� confron die. 11 de Outubro pru- localisado� os referidos Alid� e Gu tav& Main.

f" o saber �os ue o subBcrp.vi. Äss.) A:rno Pe .. lo jornal «Correio do Po·
t�çoes de direIto, �o �u81 xime" vindouro, as 10 ho· bens:' E para que chegue hardt, per um lp.do. cem re��nte edital -de �imei- dru Hoeschl, Juiz de Di, VOlt que se edita uesta
se encontra edlfiu,!da r06 da manhã, ás portas a noticia. a publfco man- terras de JQ.s� �rE'lDer eIra a 'com O· rtzo de' reito. Esta conforme o cidade. Dado e p8�sa:do
�m� C'188 ?8 proprieda do Ediflcio do F{Jrum, ddU pSfilsar o' vi-�8ente de outro lado cum terres ! tritt�ah(» dias �rem ou original, o que dou ré. nestli cMada de Jüfaguà
(f.t:!. '.uU�__Feiler, �onteD.do desta ComcHcR, os bens edital, que será ( afixado de BOl'nsteip ·e .t.enz, Qün" .deI(\. eor.hecime.nto tiverem js.raguà, 11 de setem' 80S treze dias do m�
o df.td terreno ti. 6r�a de pertencer..tét; 8 Alfredo

DO lugar: de costume e tendo a aré1l de 25:000 fi do esse razo hão I
bro de 19�0. d", setembro de mil nlr

594 metros. qU8drad�s Feitet, e �/m; Al'Lh'ur pub1iclldo p€.la ini()renS8 metlos quadra.dof. 8,!e. ��e, se� arremat�dos' por O escrivão: Ney Franco. vecento8 e qU3feQj8., ,

q,tre foI 8!v!l.�ad.o em 8. Fe�It:!4' e sIm; Ale�an�re local. Dado e passado Bad<! em 450$000; CUJ?8 q�em mais der e maior Ney Fra�co, escrivlo b
1.188$OOO;'\mJO bem cons· Feller, LUIZ Maes, Anto t'd d de Jaraguá bens constantes do 6U.0

I f d' 16 subscrevI ass.) Arno Pe·
tp'nt� ,�'0 t(utó de a'vaUa· nio, Alviuo e Luiz Feiler ��: �n�� adi:s do mez de de avaliaçäo e 8:!ltO de daenÖu�ub::e��:�mo

18

vin- Edital de Interdi.. dro Floe6�hl, juiz de Di.
fAa ll'HutO de penhora ,FiJho_, a saber:; 1. Um 'setembt(J'd� mil nove.( �enhora <Ie folhas;

dOSld 1 (d z) horas sio reito. Está conforlhe
f.c folhas, dos tiutos da terreno constituindo dois �entos e un"enta Eu. autos da referids 8çAo ouro, as o

âI;
e

ortas d� I original, do que' dou M
1::2ferida ayAo executiva. '1iGtes, urb8nos� sito á rqa �ey Franc� �scri�A(} � e)Çecut1va, sAo ,levado� ��·fiJi�h�ö Foru! os bens

O Douto!' .Arno �e�ro jaraguá, 13 de setem.
i'u.o 1eva..dSjs em prfpteira GonçalveíJDfa8, atual rúà' b j .i.:

f

l ati ) Ar" ém primei/a prúça de I

h ... Ii'd - Hoeschl, JUIZ de DireIto bro de 1940. .

pru\}a de �Hasta PUbIlé8. -Independenoia, com
�

54 !� p'::'de;� 'Ho��:hl-� Juiz húst!l pubUca de venda ��!n�F�ad�! a:ão e:�:.!!i�: da Co_márca de ,Jat8gu� O escrivAo: Ney Franco.
de venda e ar-remataçllo metr08, extremando- de de Direito. Esfá ontor- e arr�m8ta:çAo, "'PeJo "fá-

fiscal 'ue Ibe move a Fa ES,tado d'� S,ant� Ca�al'l.
,p�lor anal de " ... um lado com terras. de me o original do que dou Jot total de 450$000 (Qua-IIZ Cri � 6.st cf b r:

na, Brasil, na forma da .

.1:188$000 (Um ·conto cen- Arntro 1{oêrilêr, com

{7 fé
' 'trocentos e �lncoentar 1�Ua tO ti o:t a dsa eo lei, etc: r I x I R DEto e oitenta e oito mil m�Otb e tle o'utro la o :Jaraguá, 11 de setem mH reis). Assim serlo C8'll�g&� �í�fn('Sc���a �e�te !fez saber a08 que o

� L

reis). Assim serlo os re com ter..ras dt' Leopol o

I bro de 1940. referidos bens arremata,
Municfpio. fazendo frente presente editsl virem,feridos bens arrematados Krell ng 6 be "elrosda. dos por quem /. mais der

I
R' S rr de m interés8ar possa ou dele

- por quem mais der e viuvar Albertin� Schroe. O 6ScrlV1io! Ney Franco e maior lance ofere;oer, fa�� �oml�err�s â� Jadk: � Dolicia tiverem, que, pe-maior lance oferecer, no der éom 771tl'étros, con- . DO 41a, hora e local acl· d \ I d d lo cartorio do escrivão
dia, hOfOS e loc,al acima tendo

(' 'a�n iir�� }<?lta! de ma designados, :pode!ldo S:lI���� : �re�o�e 2��50� que esta subscreve, se
menclonsdos, podendo os 4.158 '.��Lttllis (iU,,�drad08, Edital de Ia.Prap os IDesmos serem exa· metros quadradas. avaliado processou o pedido de
}Qesm08 serem eX8mina· avalt��o ep 5:00O:I�º· r 0 Doutor Arno Pedro minados por Q'UeIil Inte� em 300$000, cujos bens Antonio Feiler, residen.
dos por quef:D interesse 2. Dq�s P��!l� b �er.I.U�te-: Hoeschl, Juiz de Direito esse tiver. á estrada RI-

constantes do auto de ava. te no pistrlto de Ha�a,tiver, , Ru� Indepen�e· rJa! e re8���t.v,O§fJ·ab-, da Comarca de' jar8guä Wfrlo AlP1à, neste Mu· Ii'ção e auto de enhor' nest8 Comarca cujo pro
�la, no referido di�trit� chos edificados no ter· I,

EstaQo de' Sant� 'Catarj� nicipio, onde 8e aChl,lBl I d� folhas dos aqto� da r;' ce�BCI correu o� tl'8nsml.
ue Hansa, segundo <Jes reno seJma descrft-O,.av,.' na. na forma da lei, etc. 10caUsados os ditos beDS. ferida ação executiva, são tes legaip, tendo sido o
ta Comarca, onde 8e acha liado em 2OT�otçOO. Tó-' Faz 8uber aos que o E para que chegue a no·

levados em pf,imt;ir pr paciente, por sentençalocal1sado o r�ferldohter· ta12õ:OootoOO, cUloS bena r p:r�sente editsl; d� prl- tlei, a publico, ma� l de Hasta Publica d� venda dellte JuiZQ, julgado. in.
reno. E para 'iue c eg� co�stante8 fló � de a·

I melr& praça riom o prä. -p8lsar Ô presente editar
e arremataçJo, pelo valor ca:paz de réger ö liI�a

BI. noticIa a .pubijco, mrtn 1
valiaçflo e aú'il:d« �e Izo d;e. triota dl8s v,i�, que será afixado DQ' l,� total de- 300'000 (tr�entos pessoa. e bens, a qualãei

_ �as&ar este _ed a nhol.a de folhas da ra-fe-
ou dl'lle coi1hecimen o li- gal" de c08�ume e llubIa- mil reis). Assim. serão os sentença é- do teor se.

qu� será àtfxado no lu� rida Açlo q.e Demu a
verem, que findo esse

.•

cado pela Imprensa lo·· referidos bens Jârrematados gulllte: _ "Vistos etc ...
ga � (fflBttQpe e pUb� 010 e Dlvfsld, sAo .eva- prazo hlo- de fier arre- cal. Dado e passeMo nes-

'por ,quem mais'det'e tn�ior Luiz feiler na qualida.decado pela imprensa lo.ca. dos em primeir:a praça Imatados p'Ór qU'em 'mais ta cidade de tJaraguá,'1los lance ofere cer no dia ho

.,46
paß de Antonio fei- -------................oflDado e passado nesta de Jlast& publica e arre' der e maIor lance ofe- .ooze dias do mßz ,d.e·8&-' 'rã e local acim� mt:ncÚ)lla

.

'ler, req1:l'efeu a inlerdiéidade de Jaraguä, aos mataçAo, pelo ·v8lor to' 'recer no dia 16 de Ou· tembro de mll noveceç- d odendo os mesmos çäo deste por ser com

p
fi

I -d
.'

�e18 dias dinÜez de 8e· tal de 25:000$000 (ylnte e tubro' proximo vlndou�o t08 & quareD�al Eu, Ney s�:�J examinados por dosano m�Íltal desde o ap'O D jUr08tembJo de n?vecen- cinco cont08). ASSim .se· �8 10 horas (Ia manha. FráDPo, eserlvao o Rub!;·
quem inten:c:se tiver no

I
nascimento e- pediu que' (í JtÖ8 e quarenta. �u, Ney rio os referidos bens ar- ás poria8 do Forum d� crevf. ·ass.) Arno Pedro lu r Rio' S;rro neste' Mu I'se submetesse o mesmo

Franco. 6sctivlo o sube- rematados porquem mais IComarc8 OB l)en61 �nho. Hoeschl, aujz de Direito. ,ga.
d

.

cham lá exame de sanidade
crevl. AS8!nado)

J
A.tno der e maior lanCß ol>8re- rados a' Augu8to,PKOhls, Está. confolme o origipal, fc:�rri�;d�; �s se referidos Ldecretaudo.s'tl aUnaI li ,�olDpra "2-ualquer q�8Dti

Pedro Hoeschl - ulz tIe cer no dia hors e local i f� 1 do qúe dou fé a I . t' d· r: d d
uade

Direito. Está conforme o 8 I;na men�i()n8d08 o.
Off, açlo execut va .sca

,.'
-' bens .. -: para, q�e. ,.chaglJ�, 8ua ln er IÇa0, an o· se

Erneslo Czerniewic�
original do que dou fé. d

c
d4

,p que lhe move a Fazenda .

Jaraauá 11 de setem- a notICia, a publIcO mandel I em um 1 �urador, sendo
,

.

- ,en o 08 mesmos �e1'7::- do f;stado, a rSllber: 1. Lró de'<' (040. ,Pfjssar ,o �resente ed it-;., I I ele interditando 8sslstido .

Jaraguá 6 de setembro eXflminat�OS po�quem
I ,Um 'erleDo situ�do ,nes- O eê�ivlo' Ney Fran.Qo ;que será afIxado no lugar o p'rocesso pelo Orgam _,'

,

"

• ter.esse .
Iver, fJ,J!l n- ,ilê •Muhlclpio. no lu�ar'

.' .

de costume e pul�Ucado do Ministerio publico.Is- V' d
'

'-ede 1040. • r �e�ndenciad no dlS�ito Ilha da Figue,tál.'ifàzen(lQ _. : pela imprensa local., Dado to posto e; CODslderft.do en e-s
O escrl·vlCo: Ney Franco

-

e �nsa, 00 e s� ae am frente com a estrada Ilha ..c.A.ltaI de la Pra� evpas�adQ' tiesta cidade de que os perit08 medicos,
i Venda-;". nor p)r'el"o dG locahsados os ditoa bens� dn Figueira, com utn la' .... .

• � Jaraguá. aos onze dillS do I ao prllcederem o exame o... ' I:' y

� para gue chegue a no- doI com terra8 do supli- . ,'l',�'.' 'me-z de s,eterribro de mil no puciente Antonio Fei occ8slãv, um terreno si

........1 "e -'taAo
beja a pubUclL man.�ei ci'aôte e de' o,btro lado',l ,0 ,Dour,ór .

Arno �eqro ,n.G.Vf.'centos é 'qlJ;uet1,t�1, Eu, le1', concluiram que o tuado Da meJbor afterla
........ u "". � p8Ssar o pr�sente edital

com as de K8stner, con' Hoeschl. JUIZ de DireIto
Ney Franco, escdvãO o mesmo apr�seDtßva estio dp. villa Ide HnosB. WJi

que será aflxadQ_ �o l� tend(j, a area totál de da Comarca d� Jara�uá, subscrevi. Assinado) Arno gms!'! psiquic08, ca.racte. e tratar IJaquelltl. 10cal1-
O Doutor Arno Pedro gar de co.stume t: pJlbh' 25.000 metros quadredos Esta.do de. Santa Cat�nna, Pedro HdLschi Jtíiz de Di I risticos de imbecibJiida- dada com o sr. major G.

Hoeschl, Juiz de' Diréito cado pela Imprensa local. avaliado em 600$000; cu I BrgEl�ll, na forma :'Ja leI, etc, reito. Está conforme .00Ti
. de e por ser um C8S0 ti Rosa ou nesta cidad

da Comarca de jaraguá Dado ,e pRssado neetd ci, jos beDs constantes do F&ço saber 'aos qi.lf: o ginal, do que dou (é. I pico 'e evidente, abatiam- com o sr. jMé Albus, Iiö

.BEsratâsld'l.oDdaefo�am�a(Paaleti,l'el'��:ddé1dedae Ja�8gdUá, atos gez 6UtO de 8vaUução _e do pl'e!ente edital com o pra' Jaraguá, 11 de setembro Ise de maiores observa. Bar Catharinense.
f!ls

.

o m2� e se em 1'0 �ulo de penh()�8 de ro· zo de trinta dja� v.ir�m, Oll de 194Q. 'ções e- Con8ideraçõe�j �

Faz saber ao. quê o d� mIl nEovoNceDtúFse.qu�. l�as, dos autos �Il. re�e' �ele noticia tiverc�, que O escrivã,): Nry Fnmco Co�@íder!tndöque exami. Bom resultado .

presente edital, com o pra·
renta. u, ey rauc�, flda açAo executIva são ,fmdo esse prf;lZO ha(l de·�, Lt:, no po!' mim peti'5oal

zo de trinta (30j'äias virem,
escrivãc o subscrevI. levados em prfmeimpra. 'St;r arrematados por quem'Edital de Ia Prar� I men{(.;, (>m interrogll.tQ::lo, o abastado fazendeir? sr. tol6

ou dela noticia tiverem ou ass.) Arno P�dro Hoeschl, ça de hasta publica de m�is drr e maior 13nce ofe- :
- ,., s-, "edfiqut:i tier o intt!rài Barr�t� .Gonçalve�, re�ldent� .no

Juiz de DIreito. Está coo . :o< ,

.

•.
• " .;_

1
'.

b i mUßlClplO de D. Pednto, diZ.
dt!le noticia tiverem ou in . . vc:qd&. e arremataço.{" pe recer, no (ha -l4 ·dê Outu 'O Dentor Arq(l Perl!!<; tando um 1m ec 1, nlio Após uso .proveitoso do PEI,.
teressar p.osaa que, estando form�é o origInal, do q'!le I') !I-Ior total de 600$000 bro proxirno .VI.·ndOU!Ot as HO('�chl, Juiz de Direito ·EÓ pelo estl�do geral dt�. TORAL DE ANGICO .P�LO-
se procedendo ao Inventa·

dou . (seiscentos mil .reis). As 10 horas da ::rnanhã-, -ás da Comarca (te JI:t-raguá, Ie, como alOdn de. não fENSE, fo�mula do. dlshnCfô
r,'o do� bens del'xado" .)or sim seräo os referidos portas do Edificio do Fo· E t d'" S· t C j_ saber r�sponder as per

sr. dr. Dommdos da SIlva.
- ., ... Jaraguá, 10 de setem· , t'l li o �e iln a fitar to e. preparado na acreit

falecimento de José Hreim bro dê 1940. bens arr.emat8dos �or rum, des.ta Qomarca,
. �s na, B!'8Sit, na liJrma da g.unt88 q.ue ��� eram di Drogaria do sr. dr. Eduardo Ca

nou e tendo sido feita 2 O escriv�c: NeyFranco, quem malS der e. malO.l' bens penhorados ,r! Emtho lei, ,�tc.
'" :ngidas, JustIfICando pIe dido Siqueí�a, �m Pdo�a�, e

àeclaraçãc de herdeiros lallce oferecer, no diR, Lemke, na &çãO eXEcutiva nawente as conclusões pesso.a de mmha famlha,.e
do fl·nado, nos qU"'I's cons

---------.,.-- hora e local acima men fiscal 'que lhe move a Fa F8�0 saber uos que () periciais' Considerando conshpaçõ s, tosse, br0l!chit
u

•

J Y ,. *e����fu�
tam Antonia Hrei�mnotJ.cà, Edital de la. PraÇa ClOnados, podendc. 08 zenda do Estado, a sabtr: presente edital com o que na Comarca nAo ha pre�ente. D. Pedrito - Jo
s=ida com' José Romoaldo mesmas serem ..,examina 1. Um te. reno situado no prazf de tIint� dias vi- Curtidor .Judicial; Con Baptista Gonçalves.
C.arvalho, Antonio tireis O Dt utor Arno Pedro dos por quem intere�l;e lugi:lr jaragl,lá Fundos. nes' rem ou dele conhecimen- siderando que o )l'resen Confirmo. estes atttS!ados:
mnou, José Hreismnou, HocBchl, juiz de Direito tiver, à estrada Ilha da te Mt.micipiQ ,e Comarca, to tiverem que, lindo 8S- te pl'oceSSt) obedeceu a E. L fe�reara de AraUJO (F.v

.

F'· t ui' f d f
.

d li d
.

f 'lld d 1· I C reconhecIda) .

João Hreismnou" Francis- dtt Comarca de Jar8guá, 19uelra, nes e ...,...un CI- azen o tente na estra a se prazo, .bao é ser ar- orma a e ega; on Licença N. 511 de 26 de Mar
co Hreismno, Carlos Hreis· Estado de Stinta Catari pio. onde se 'acham lo Fundo jar9guà, de um lado rematadOR pu"l quem mf'!Ís siderando que nloguem de 1906

mnou, Dorimar Hreismno.u, na, Brasil, na torma da caUsados oS ditos bens .. com .terras de Olto Bod df:'f e maior lance of€' melhor do que o proprio Deposito ger!,l: Laboratorio P

Wilma Hrf'ismnou, e Ru lei, etc: E para que chegue a Do· dend6rf e de ou�ro lado recer, no uia 15 de Ou- pae do interdits:::do está torai de AngiCO Pelotense

berval. i1reismnou, como tlcia.1l publico mandei com as de Emitio Lemke, lub.f(, preximo vindouro, em condiçõet! de zelar Pelotas Rio O. do Sul
;Jusentes, cita e chama- os Faço sBbet aos' que passar o Ipresente edital com a area tatàl de 25.000 ás 10 horat!' áa manhl, por ele com todo cario

2l comparecer ou fazerem o prt.sente editai tl� pri que será 8fixado no lugar metros quadrados, ava!iª 4s portas do Edifício do nho e afeto, atendendo-
_ representar se no .prazo meira praça CGm O- p;s- Q� SU�umo. e publicadO do em 400$000 j cujo bt'n F('fUm da Comarca, os o DO que. ptech�o for; -----------.'i'.;.
,de trinta dias, neste Juizo, 7.0 de trintg (30) diaB, vi pels imprensa. Dttdo e cOllstante do �uto de ava- bilns penhorados a Lies ConßidersDdo o mais que
para falarem aos termo.s rem ou dele conbecimen passado nesta cidade de Iiação e auto de penhora Trim er e herdeiro!!!, a dós autos ccnda I:l prin
do dito Inventario, sob pe to tlverp,Ir que, findo jsraguá, aos OOZb dias do de folhas, dos autos da saber: 1. Um terreno si cipios de direito aplica.
na de revelia. E panI que esse pr�zo, hAo de ser uu.'z de 6�tembro de mJl referida ação executiva. são tU&QO nestf\ Municipio no veis -á €spe�,ie; JUlgo
chtige ao conhecimento de erremafado8 por 'qu(�m n(lvt'c�otos e quarenta 'levados em primeira praça Jugar M(�tro do Jel'aguá.1 procedente c pedido e

todos, m�ndCll lavrar o prr Dlais df'r e maior lencH Eu, Ney Franco, escrivão de H�\�ta Publica dI" ven· ct.'lD T :!4,250 mdrol' qua consequentemente decre
fente e oLtros de igual teorl oferecer. IlO IHa 30 de fi fubscfl,vi.. aI58.) Arno r da q arrematação, ptlo va dl'�9v-,' fazendo frente I to ti interdiçAo de Anta
para s rt'ID djxad�J� no lu sctcmbró pro�tmo vln- P�dr,() H(}�8Ch1, ]:uiz àt: 1101' tctEd de .40o�ooo (q�a 1("\:111 tE!rl'3f' !ie AdoUo· nio Feiler, vedando lhe

g.n-de c'Ostumt" e 'public<l dlU:Ü, bS df�o nn .dia DUt.'ltO. EstA c(';llforme, trocentos mIl reIs). ASSIm K6�tnf·r, . Ui' norh.1 com 16 r�gencid dE' sua pes·
do peja Imprflls,a. Dado e 14 oe Outubro proXlmo (. orig,inal, do que d-ou fé ar.rãu. os reférídó's bens ar tertaE, de S,lvitno. Burb1J, Boa e administraçAo de

passado nesta cidade de "vindouro, b8' 1 t húras, da I jare.�u� J 1 de selem. rematados por quem mais e ao oeste com terras de: Iileus bens. Nomeio Cu
, JaTf:Jluá, aos t.lov-e dÍ311 do m�jDhã,' áfl port1!g do Edl- bro de 1940. der �,maior lartce ofer�cer I"� ,. �e- oerler 8�ß. 1l6�or l,nteJ'dito a L�lz

��� - t.. :;, '1 t .. .,r. I c-t F "'um' es' O t 8"ty. -fi:.... I b ri I t 1
-
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•

s F lu'mo: i E :.el(f1�i..O) U.<:.";.IJ!I",., e;'lj�
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_, C;l(�, I ,.fl er" ee
A I:e.e" projJrIe�'Jl1cv�cetltôs,ê quarenta', Eti, C(}mb�C8, os ben� 'penho ,

"

. �"t;Y:.fr.�;nco .. " �Ç,�fl0!l��.?iS.J \ PQde,��o o�·J.}�J1B con�t��te� (lU a�J0'i·tltriO",!eßltlent6· . DO ni�,;"
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,qliixa Postal o. 65 � End. Telegr.: -CAIXA»
I

Ma.triz· Blum enau

f;ll�als em: JoinviIle, J21'rJguá, Hamonia e Mafra
. , .

'cC!1gitHI subs cr+o« : 3.0ls0:000$OOO
Relietvtis Cu: 600:000$GOO
Deposites e sIlldos em G/C: 20.000:000$000

mensalidáde ,5$000

"Moseie" Caxias
" .

Ei'tores

!
,

JAt�AGUA Rua Cei. Emílio Jourdan.

1.0 Pre.io:
) .;.' .

<
•

1.0 Premio:
fI 1 ,-,

3.0 t Premio:
c..·· ,.

4�0 ,.Premio:
. _.

.

emadic.c.sobecanc centra

AfECÇÃO
,

� J .' 7 I

Em todas as Farmácias, Drogarias-e Perfumanias
Prodnero (ias LAB(}�ATQRlo.S MINANCORAt í

[otnvíüe.

• ,I
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�

,t�'=0;g;,20�_" ,> "'='��A:!)MJNfS�rRAç�.O' E�Ji"t$CALISAÇ.ÃO
"'� �r6felto ,,,, 'J C\ ,Jfll ,

,

0.101 Subsiçlfo, ,

:;:Ó�o2 �l1'ê8ent(1ça:e ,t 'Q21 '�,.�
,

... "fUncionalismo a) E�'?tiVí}8
':.' 211 1 Seeretarlo . .'
;;"c215 1 Contador

'
'

0216' 1 T��oureiro
0219 1 Agent� de Estatística

,

0234 A I Fisca. Geral do 1., dístríto
0234 B' L Fiacãl Geral 'do ,2. distrito

.(l0?2�� .(\8', 1 Fiscal·AuxUial, j

•

iJJ
,

t' 2. Fiscal Au:x:ili'ar
, 0240 1 Funcionarto' Dlstrítal
026& 1 Zelador <la ,prefeitur� \

.

'

c) Agente& Arrecad&dores'
029'0 . Gratificação 8.0 Inteadente-Bxator
'029l','�-J Percêntag'oIiF de Fiscalisäçl10 , ,_

0297 Olarias e transpoeteâ de fUí1cto��rios em serviço
,,,, 03· "EXPEDJENTE E DESP�ZA� DntERSAS
l)3of- . I Ma.tüfial de consumo e de expetHelite da Preteí-

t&JI& é demsts repartiçõe:à
AqUisFçAo de moveis, maquinas de escrever e ou

, clrº� ��teri�j8 permanentes
PU1)1iC8QÕ}�S de leis e atos oficiais
,ÇprreEipondencia postal e telegraííee
Seguros de "operartos ,

Aluguel do predío onde funciona a Prefeitura
Alugu�',1 dp predio onde funciona a Intendeneía
QUißbras 80 têsoureiro, 5010 s/Stlus. vencimentos

'. VIAÇÃO E OBRAS PJJBLlCAS ,

'

R,�eAAS:.tr'!,1QA.ö' ,,'r,,�;parõ das' 'vla�,"publ1ca8 mu-

nlcípaea
PesI!o81 em geral
Material de consumo

_'\.quisfça.o de veículos, coneestoa, combustlveis,'
Ierramentes, etc.

Material permanente
Despesas Diversas '

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÕES
Material 'perm .nente ,

051 \ A AqulsIÔ40 de um terreno para construção do et;li.
flch) da Prefeitura.

. .

0515 A Idem psra conetru-çlo de uma praça de esportel
am"Banla ;

Idem p.sra eonetrução de. Intendeneís de Halisa
Idem para cQnstrl1C}19 de proprtos muníetpaes

,

SERVIÇOS DE UTILIDADe PUBLICA
'

Umpes,a de ruas, praças, Jardins e outros lorra·
doures publíeos '

UuminaçAo Publica ' I,
FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL

AquidçAo· de sementes, reprodu.torea, 'etc.
'

, SDUOAÇÁO, CULTURA E PUBLICIDADE'
• 'VerJbi1lf�p;t��e 4. prOfessores municlpae& de 1.,...
. ,categoria a 17o$(i00 '.

',0302 Idem de, q protes. -mantc. de 2.8 ��teg. ,8 150t,�
0&05' Idem' de 2 �rotes. d,85 E),s.co188 desdob. &.,24>0.

:; 08öS Alugueis. de pré'dlos. éscolarel,' ..

ti.,So9 Milterhd escolar ','
'

.• " oSlo Assfstencla a 81ü'uo� necessitados
, •

oR12 fiscalísaC}äo escolar
. ".

'

'""ttS!1" Se:rvfç1>"öe pUblieida4e dG qufufcipio
'""1rn *.

"?" "1I1GIENE 'E. ASSISTENCIA SOCIAL
0900 Amlíato â Maternidade � Inftiticia

. 5o� I

0901 -Socorrßs publíeõs-
' ... v,')' '1:5ô5.2oo;,

0934' Seoultemeatos de
• .indige�tes '. c:

090S Hjgiep.ß e saneamento daB zonas rurais e urbanas'
0901 Assistencia 1108 pre&é18 pobrêS .

_�2___. '

, .CONTltIBUICÃO ,8 AUXILlOS
i030 Ooutríbuíção p. o DeDart: de Administ. 'Municipal
1001 I' Auxilio- 1(0 Asile'Coltmia'Sta. Tereza '(Leprosario)
lot o) Quota do lal(çamento do Imp..sobee .Industrlas e

-e ..'

Protíssões .1005' .: Contribufçäo aos CUfSOS Oomptememares
1039 Subvenç9.o a 2 escolas particulares '

.

,
lo4� Cl;JDtl'ib:; p, cODstruC},.ão de casas para operario.s

..:Q'lG2S" SubV'euçtto ao Hospítal .SAo José- I:Soo$
1�Z7 A. Subven1ç,ilq ao Centro Agricola 'Santa Catarina� 350$.;,
1?2? BJ, Subvenção á Soe. de. Lftvoura «Tres Rios do Norté»

� 90��lj!)l�' ',' rSubvenção á Ca;xe EtlCülaf '«Aurelia Walter ..
"

.' ,_�_.ªo.-
"Jc48:o�� Idem ao Df:\legado de Higiene 1 1:200$
'1'048 B IdeGl ao Mt�.dicö Municipft,J de HaDsa ,·Yó,o$

1
' <

1049 "Ora.Ji�tceQão' H(? Inspetor Esco ar '. ,!'.. .

300.-
� cgntribü�-:ãn prira () Destacamento. Policial 5:051.-
1<>29 AubiHio lHJ Esporte Clube (Ay'moré� 150.-
loH

. ;Ideul â, S,)ci,ud:' de Assistenciä 808 L8zaros e I ,

.ql\l ,.' ;" C(;mba.tí_) á LBpra (Prevehtorio) .'

�,Q44 ,:, idem á Bols!} Escolar do Liceu Industrial (2 bolsl}s)
,

tMs ,� t:mtribuíçãt' 1:1.0 Instituto de Pensões e AposeD-
o,� ..

_., ladol'la aos IodustritiriQ!oI
.

'

� '. , ,.I '

DIVIDA PASSIV}\·' t

103 Amortização lIa�Divfd.'i "'Flutuante com J�invi\l�
tAS ,.

' JUI'OS de 7 '1/2 % $()br;� 'Rs: 12;000$
,

.j1tl �, . DESfi'EZAS POLICIAiS E JUDICIARIAS
,§t Qratificação:aQ ('ltTcereh'o ' I" Pessoal em gera 1

'

���, .•Xralll\lportes e fmtras .:h·speslls l�/ o aerv!ço poU-
! I lí c:Íal e judiciaria '.! � , {)

•

• l' DespN1ß8 Dív�r!'PH1\ :, -);-
�{(�. 'P.i�'1'cel1tf!.gen8 ao encarr\!',gf.tdo da ccbr-anOfl da
.!i! Divide. Ativa

. ....\ . \

1),1' ,t
.

:.ot?SptS.fI� Oí\':e�Ms •
�'::

'

\'-" •

�05. SúrvlçrJ" d'(>, 11l!W�.·$Ao ,}1e.. y,r,l.ClJ.10S l'

uae .,', ,,;., DtrSPESAS 'PAtlUMONI.MS'
'30 t I

M.anuten\:110 (10.6 c�lIl�te�tJps p_"'bllco8�, '.

Pe&B0!11 f:llÍ'Oefö,l ,.

I I' ; ," })
Despesas Div€:rB��: "

,r � -

II\:
., DESPESAS EVENTUAIS �

," ..... "
.

._,. _ � 9

Pará palu\�nil!! (le�.pe�8 ,.jlilflt�V!1JJtß'B
� "." jDEPOSI'};:ANTg$.,D�tJ)INHEIRO

"OäÍxa:�Etlpeclnl ._, Para ßI.IDstrução predio Pre-
, s' 'feitUra C61ltorme ctQcumen.tQ�

) ".'� c:!

,

' ,"" �.l(.' '�,- �Ml,.

SALDO DISl?ONIVSL para o mês de F.everetrQ.

:e:=

�_._--��-�
.

.. �
.

r:o �"'� '.. �
• .....,."é'o1ilgos

LOGal
J

I

0302

0303
0304
o30r"
.9306, ,

030].
oSlz'
04

0401,

05

511 B
05158
06

06'02

06&3:
<:x7

o7��
t 08

, oepi-'

,i,

f',.
" ,')

2:100.-

3:15q�
3:500$
2:800$
2:310$
2:800$
1 :400.· .. -

1:310$
2:1005
1:750$
1 :6 1 '0,--:-

2:809$ ,

1:962400
2:206$ !J

4:�co$
2:\96,400
J:94.6$400

4:800$
3:oco$
4:o0(J.$

400$
234.000

. 74'0$409.

_,

.8:200$
,

2:196.4úo
1�;91!6$4o�

3:oS7$900
"

3:3115900 �:5 �$9,o?: '

7:000$
(\ �r :t - �

; \j ��-I 1 ,>1' � _ 1-\ 1",_

2:fHJO$ , , )2�pOO$ �:C5:tJ$
.

7:L50S
1:5()o.- 250$ 1:750$ "3 O���)$ 3:000$
62«$300 100$000 720$300' , 112()$300 2:oof,$

I 2:000$
1:800.- 300$ 2:100$ 1:6�Oj; . 3:600$
240$ , So$ 320$

.

� � 480$4 "o ,

140.-
J

)40$ I �4c��-d" " ';�4ú$, l' t;,

.

76:979$.100, - - 7:362.400 - S4:341.500
33:925', 608$400 34:533$400

,.

.,

IOO:O(Jf1t
43:576$300·

3:000.000
4,:591$300

17:455$
12:446tSoo

35:000$
21:Soo,

,

"

'I.

20:455$
i 7:038,100

�
, :.

43:5'101ftoo

120$
ft:777.000

'3:910$
, 5:225$
2:Soo$ ,

.

245'200
.

<

"
19$50'0

, ':" :
. 585$· .

.,. II

"7:500$
.. "

'::
I' \ �

2:41.5'
700$' ,

", l

1.40,0.-
2:000,'-

f:260.-

, j

146.600

-684-.4'00"
1:750.": •

�.
� ;�, •

�'. �1 ��'t7? ", t!\�-:e !i1i� ,���
I �.:� ':-Y�"�i��o;;:Il'�',�i;;; .'f!�"",�t.-\> �v.,;�J

.....\

t9u9.�oU'
,f 520b"

"

•
j

, t *i;"�;1
, .10:0Gß$

fJrM �� .'.

{i;):f'� .

37:774950 3"1:774.950 .

�,� ... - ••� -� ...- ','- .�-� o

,

Visto :
,

.DOMIDAS ·0. HERBSTER
·P,elelto.
,

•
I

_

.

.

,�' ��

ú,;..�"t\"�

Li�! �
.

'ljftt:rt:G:.;i�}�vi;�i����J.J!;:�::����t���;t:���f�;��;,
.".
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Correio do Povo - x- 28 - 9 - 1940

Acto de Justiça ODooooooaoaooaOOD�DDDOOOOOOOOOIODOOOOODDaDODDO�OOOOODDOOOOOOQ� IICOrreio"� Henrique Piazera � �enho'l',a O
o têm a honra de part�o�par as Manoel Karam Filho, eom. O '

UM POETA

� Pessoas âe suas relações âe ami- prazer partioipa aos seus ami- O
O Fo� Juvencio Martins da Costa. Moço, com uma boa dose daeade, O eontraeto de casamento gos e conheoidos o seu, noivado talento e de aspirações, amando da vida justamente o que ella

O äe sua filha Hilda, com o snr. oom a senhorita Hilda Piaeera. O tem de bello, a sua caminhada foi breoe, deUrlhe tempo apenas
l'\ de aspirar as suas "Flores sem perfumes", (lares que duraramO Manoel Karam Filho. U abertas uma s6 manha, crestadas pelo sol da desventura. Cêdo

O O nessa manhã que passou. como uma surpreea radiosa de 'lTU!ci.
O dade, elle sentia que

0\ HIL_DA "�o.'�osA.NOEL O "Fenece a crença, me maltrata a lida
Ö �" ov De um presente cruel, e a sorte odeio,

O Detesto os sonhos da illuSão perdida!O Jara,guá, 21-:-9-940., O E a, esperança, que luz - d'ella descreio!

�OOOOOOOOOOOO�DOOOOoDD :lDOODJOOICOOÕÕOODOODODJDOOODOODOOOOODOOO !!#ad�Zr °d:ec�r�;�id :n��!a?e��.'� vida

Ahi está, na certeza de um presente cruel, não uma blasphemia a vida, mas a angustia de um espirita marcado pelo ferrete
implacavel do destino; a maldição do viajante que desce a mon
tanha e cahe vencido, olhando lá em baixo, ainda longe, o veio
d'agua que lhe aplacaria a séde; a revolta que ficou perdida
no espaço, sem écho, ante a debandada das illuSlJes que 'lhe de
ram animo para vencer tres décadas da vida.
Assim foi Juvencio Martins, da Costa. Nasceu na pacata e

boa Desterro, hoje Florianopolis, no anmo de 1852 e morreu na
mesma cidade, em 1882. Passou pela vida e não viveu. E por
designio do seu destino critet, não existe nada ainda, hoje, na
terra que lhc foi berço, que de leve lembre o seu nome. Nada!
E Juvencio Costa foi mais, muito mais do que certas "medio
cridades doiradas" que dão nome a tanta cousa por ahi.

GIL VAZ.

SocialSegundo noticias procedentes
do Rio e publicadas pelo nosso
brilhante confrade «Dia rio da
Tarde. que sob a direcção de
Pedro Cunha e de Oswaldo
Mello, se publica na capital ca
tharinense, por apreciavel e justo
acto do Coronel Dorival de Brito
e Silva, digno e honrado Super
intendente da Estrada de Ferro
Paranã-Sta, ::';atharina, foram re

conduzidos aos cargos que exer

ciam, doze funccionarios f-rro
viários, injustamente ufastados
do serviço daquella rede, pelo
ex-superíritendente dr. Alexandre
Guttierres. Entre os que foram

reincorporades ao quadro dos
Innccionaríos daquella via ferrea,
figura o nosso distincto amigo
Willivinegre Bretas, antigo e

conceituado ferroviario. Accusa
dos que foram de partídaríos dq
credo vermelho, sem forma de
processo e sem provas, sum
m-ríamente e arbitrariamente,
foram demittidos. Contra essa
draconiana medida, se Insurgi
ram e guiados pela vontade fero
rea e internerata de Willivinegre
Bretas, pleitearam ii valídade dos
seus direitos e obtiveram, afinal
victoría brilhante e justa, com o

acto, que merece tambem os
nossos applausos, do snr, Coro
nel Dorival de Brito e Silva, que
soube, em assim praticando, de
monstrar a nobreza que orienta
todos os seus actos na chefia da Ratlll,·s4ro CivilParanâ-Sta, Catharina. Todavia ..... •

Realizaram St: domingo, continua ainda afastado da rete- Artur Mueller, Escrivão
na pista da rua Marechal rida rede o dr. Raul Mesquita, e Oficial do Registro Civil

nobre e brilhante elemento de d 1 di trit d C ca'Deodoro, as corridas que sua estimada classe. Porem não 'o . IS n O a omSar Oustavo Web€r e sua mulher
havíamos annunciado em desanime o dr. Raul Mesquita, de [araguâ, Estado de an- apelaram, por intermedio de seu

nosso numero passado. que tambem ha de chegar o dia ta Catarina, Brasil. advogado dr.
-

Paulo Medeiros,
.

b f b da respeitavel sentença do dr.A despeito do' que LS'
em que se pronuncie so re o az sa er que compare' Cseu direito, o Coronel Dorival t torio exibindo Juiz de Direito da om_arca, qu.epe ravamos, foi pequena a ceram em car julgou procedente a açao ordí-de Brito e Silva, honrado super- .

'daffluencia de apaixoaadds. intendente da Estrada de Ferro os documentos éxígt os naria de indenização por perdas Deu entrada em cartorio umaCorreram ""s cavallos ePe- Paraná-Sta. Cátharina. pela lei afim de se habili, e danos centra os mesmos pro- -

d
.

d
. -

t '1'U

'A f
..

d 'tt'd' . .movída por Rodolfo Fríedrich, açao e in emzaçao por a o 1,1'
rYll, C8UlZre», cChumbitall os errovianos rea rm 1 os tarem para cas,ar se .

d cito em que é requerente Elvira�

e ao exmo. sr, Coronel Dorival Ed' I 1125 por seu advogado dr. Lobão e
S· d d PI ide <Thesoura>, os dois ui, Ha n, . Q

. rlva, por seu a voga o aCI ode Brito, ás nossas merecidas
J B ti t R

ueiroz.
Gomes, contra Fritz Vogel. Anniversarios

I Viajantes
timos desta cidade, que sa- congratulações e os nossos vo- oão ap IS a aux e

S hi K
.

ki . Seguiu quarta-feira. parahiram vencedores. tos de que continue, 'por muito op '18 eWIDS i- O dr. Juiz de Direito proferiu Transcorreu. dia 1� do Florianopolis, acompanha-Como havia sido com, tempo, a frente do importante Ele, solteiro, charuteiro, sentença [ulgando Improcedente O 'dr. Lobão de Queiroz, ad- t n II,!departamento ferroviario, ao qual id Brusque neste a ação cominatoria de reforço vogado da Fazenda do Estado co:r�n e, o an ivetsano na do de sua exms. esposa ebinado, uma percentagem vem dando o-melhor da sue! ví- nsscr O em '

'.
de hipoteca promovida por Vitor requere� ações executivas contra t_ah�lo d? exrno, sr. dr. Se filha, o nosso director sr,de 50 % das entra::tas se gorosa energia patriotica e cons- Estado, aos 19 de maio
Radünz, por seu advogado dr. os seguintes de!edores da mes- vermo Nicornedes Alves Pe- Honorato Tomelin que te.ria reservada á Campanha tructiva. de 1903, domiciliado e re- Paulo de Medeiros, contra Fran- ma Fazenda: Guilherme Lesmann, drosa, digno Juiz de Di á I d

' ,

da gratidão, por nós pa- sidente neste distrito, em ça Hesselmann, que teve por Adolfo Liesemberg, Helena Ran- it d C d I
r cur a emora-U

P I filh d d L' d· S thum, Caetano Rebelo. rei �, a omarca e n-
- Terça feira seguiu pa-trocinada, em pról da her- francisco de au a, 1 o advoga o o r; UIZ e ouza.

da>,,!!. S. S. �u� é nosso
ra a cidade de Blumenau,ma do Coronel Emílio Caro Credito Mutuo de João Baptista Raux e,

bnlhan_te e VIgoroso colle de opde regressat: ante.l.os Jourdan. Assim, Esta P d· I de Eugenia Baux.

C h d t· d
- ga de Imprensa, é, ta�bem. hontem, o nosso distinctosemana, foi entregue ao re, Ia Ela, solteira,. do.mestica� , am pan a a gra I ao o precursor d�ste�do da amigo dr. Luiz de Souza,thesqureira da Commissão O conceituado clube de' nascida neste distrito, �os

, . campanha naClOnahsadora provecto.e digno advoga,a importancia de 170$500, sorteios «Credito Mutuo l� �� março d� 1908, do .. ,Importancla publica.da e depositada no
na sua grande comarca. do com escriptorio nest�q�e s�rá Il.Im ,apxilio mais. Predial, continua a pagar, �Icd!ada,e resldent.e neste Banco Agricola e Commercial 2:417.300 .Ao tale�toso collega ,e cidade, onde goza de gran-par� ql,l� Jaräguâ.,. P<?:S�� com éS maxima pontualida- distrIto,. em franc}sco de Percentagem das entradas das
dlg,Q.o magistrado,. embora de conceito •

.teahzar o seu debito· de de aos prestamistas con- �aulf.' f�ha . dek, NIColau e corridas de domlngOR 170.500 tardlamen�e� e_!1vlamos as
_ Em goso de ferias,gratidã,o ao grande desbr,a· templados nos seus sor-

ata la ewans I' Somma B. 2:587$800 nossas .fehcltaçoes. . passou dia 23 do corrente-rador.
' ' ,

teios. Jaraguá, 23-9-1940. �úlicitamos a todas as pessoas que recebe- - flzer.am annos,: d�a por esta cidade com des.Ainda na ultima extrac' Edital n. L126 raID l!�tas a 'fineza de devolver{Jm as mesmas, 19, a meDl�a Martha�. e dl� tino !I Lages o nosso pre-..30 realizada a 18 do cor- �l' B 'C subscrlptas (lU nllo, pala satisr�Qão do controle. 21, o menIDO Octavlo, fi' ßado amigo sor. Jorge d,o
'w<O

,_ IpS rugnago e aro'
A Coremissão Ih d· .rente, �oi contemplada com Iina Rosa Luchetta.,

'

. o�. o noss<;> amigo ,snr. Amaral farias, esforçadoo premio maior, no valor Ele solteiro. lavrador, ,'_ Emlho Cardoso.
. inspector regional de ar-de 6:100S000 a prestamista nascido em Luiz Alves, Pharmacia de Planta0 1 Jac�b Alfredo Elmeo�.erfer -, Compl;etou • mal� um

mas e muniçãoJulieta Bley, residente em t Estado aos 24 de E t rã de plantiO ama'
FOI nomead�, para exe�cer o anno �e eXls!encaa, dIa 20, - A serviço de seu eleJ"II

• •

f'
nes e ,

.,
s a

I cargo
de Escrlvao do Cnme e a meDlna Cella Borba a' •

é Pomvl. e, cdl!JOt pretmlo OI

setemb.ro de 1910, domi" nhã a Pharmacia EstreU",. Feitcs da Fuzenda, interhtamcn· lumna do Collegia DI'vina vado cargo seguIU at on-pago Imme Ia amen e, nu· ciliado e reside.nte neste'
.. ,

te, o sr Jacob Alfredo Emmen·. .. ' ta Orossa, em viagem dema demonstração rigorosa distr4to em VillJ Nova, fi-
-

I doetfer, enqu�nto dur�r _a licen- PrQvldenc�a. . • fiscalisação, O sr. dr. Agui·de que cUf!1pre �iel�ente lho de Óõmingos B.rugnä·' FRACOS E ANEMICOS! ça do respectIvo eS�T1vao, snr. -- AnDlver�artOu dia 25 naldo de Souza, culto ecoDi' os
r

dts'J)öslttvos dos go e de Rosa Andrich. I
-' 'Tomem: Ney Franco. d<? �orrente a sra. d,. Her- competente engenheiro, ins-seus estatutos, moldados Ela solteira domestica VINHO CREOSOTADO

•
- mlDla Jurke Tomazelll, es- pector-chefe do serviço dedentro das leis que regem' natur�1 de Lui� Alves, nes: Do Ph. 0.. Joio d. Sitv. StlVd.4 Capitão Ister'Yde Arantes pos.a do sr. Sant!Js T()ma producção animal do Mi-

e!?ßB modalidade mercantil. te Estado onde nasceu aos �_ ...._: Quarta"feira da sema, zelh, p'�ofessor resld(nte nisterio da Agricultura.11 d t' b d 19'1" d To... na corrente, esteve nesta na localIdade de Duas Ma '

.

Com destl;no á Ca
.. � ou u ro

.

e u, o
,. , cidade, de regressa para a mas munieipio de Joinvillé.

- ,

mlclhada e .reSidente neste R�afrladoa " nóinhas, passou, acampa'
dl'strl'to' em Vila Nova, filha capital do Estado, o nosso nhado de má exma. fami.Broru:hi� distincto conterraneo ca Dr. Arno Hoeschl

I' f
. .de Antonio e Sofia Lu-

i Ia, terça- eira, por esta CI-
chetta. Escrophulote pitão Asteroyde' Arantes, O dia 26 deste, foi de dade, o nosso collega e

)aragu', 23-�-IV40. Convelecenç.. brilhante oHicial da força grande e expressiva sfgni distinclo amigo, poeta Ju-I VINHÖ CREOSOTADO PublicaCatharinense e che· ficação social. Elle regis- vencia Brara, cO,r.-ecto coI-
Edital n. 1.127 t.__ i: um gerado, de .aúde. fe ,"a casa' mili1ar 'de S. trau o quarIo anniversario lector das Rendas EstadoaesErnesto· Martins t Ana Excia. o sr. dr. Nereu -Ra - do enlllce matrimonial do naquelle prospero munici-

C L· mos, interventor feieral no Dr. Arno Pedro HOfschi, .orrea Ima. natural de'ste distrUo, onde pIO,Ele, solteiro, lavrador, nasceu aos 6 de novembro
Estado. honrado Juiz de Direito

- Procedente de l,nday�l,nascido em Rio dos Ce· de 1916, domiciliado e r_e-
S· S. que é aviador bre- d'esta comarca, com'� exmll. onde exerce 1IS devadas

dros, neste Estado, aos 26 sidente neste distrito em
vetádo pelo �ero·clube ca, snra. Hilda Ramos da Sil funcções de Delegado de

de dezembro de 1017, do- Rio da Luz, filhe de Ca,-
tharinen5e, é um destacado va Hoeschl, figura de re Hygiene. passou, acampa-miciliado e residente neste los Erdmann e de Berta
elemento de sua classe. marcada projecção social. nhado de sua exma. fami-distrito em Ribeirão Oran· Erdmann.
"'Correio do Povo::. por Ao distincto casal que lia, com destino a S. Ben-de, filho de Manoel Mar' Ela, solteira, domestica,

um de. seus repreSsenstänteás goza de grande e justa es· to, domingo p. passado,tins e de Ambrosina Pau- natural deste distrito, onde cumprimentou .
t, tima não só ne.sta, mas

por esta cidade, o snr. dr.
lina dos Santos.

nasceu aos 19 de dezem-
quem apresentou votos de tambem em outras cida' Clemente B. Lacerda.

Ela, solteil'a, domestica, bro de 1919, domiciliada
feliz viagem. des catharineQ.l:les, onde é

- De passagem paranatural deste distJitQ, onde e' residente neste distrito mU,i r.elacionado. as nossas Porto União esteve quartanasceu aos 19 d� ��verei· em Rio da L.uz, filha de eire, Irm.os respeitaveis e merecidas fe· e quinta feira em Jaraguá,ro �e 1917, dO�lcll�ada e Otto Lemke e de Aná Garcia licitações pelo transcurso o sr. Luiz Hillt!, contador
reSidente neste !.hstrlto em Lernke

'

Vem úbtendo francos desta ephemeride. da Agencia do Banco doRibeirão Grande,
.
filhQ de Jar�guá, 24-9.-1940 applausos, com Rua serie Noivados Commercio, naquella eida-

Eduardo Çúrrea Lima e de Edital n. 1.130 de espectaculos; o Circo de do norte catharinense.
T.ereza Zipperer Correa João Baptista Raux e Jrm�o8 Gárci�, que tem Acaba de contractar ca-

- Procedente da comar·
Lima. -

Sophia Kewinski: o seu pavilhão armado samento com a senhorita ca de Caçador passou hon·
Jaragu�, 24-9-1940. Ele, solteiro, lavrador, á raa Padre Franck. Hilda Piazera; gracioso ar- tem por Jaraguá o distincto

.

Edital n., ,1.128
. natural deste distrito, onde Para hoje 'e 'amanhll namento de nossa .socie· advogado dr. João Ramos,

RI�a�dQ Bachmann e MI-
nasceu aos 21 ,de fevereiro estllo annunciadas novas dade e filha., do capitalista, que demorou-se ligeiramen·

,na Pumger:. de 1916, domiciliado e re· funcções com optimos· sr. Henrique Piazera e sua te nesta cidade. ende foi
Ele! solteiro, lavrador, sidente, em Rio do Sul, programmas de varieda- exma. eSPQ�a, o snr. Ma �umprimentado por seus

naSCido em Blumenau, nes neste Estado, filho de Caro des, tomando parte, com noel Karam.Filho, pharma- amigos e collegas.te Estado, ond� na�u los Spredemann e de Ana sens8cionaes trabalhos, I ceulico estabelecido nesta
aos 15 de. ��zembre- a.e. Spredemann. Ela, solteira, todos os artistas da. com- cidade.1911, domlcI!la�o e resl domestica, natural deste panhia, nllo deixando de .

d.ente. nf�te distrato Em Ga- distrito, onde nasceu âos aprese:ltar.se, tambem, Visitasnbaldll fIlho de Andr�as 3 de maio 1e 1919, domi- o formidaveI «Trio Ban,
,.-

Bachmann e de Ana VOIg ciliada e residente neste deirànte», etc. Deu nos, esta semanl,l
tlander,. ,distrito em Rio da Luz, Amanhã á tarde, have- o prazer de sua visita. o

Ela, solteira, domesbc� filha de Augusto Bahr e rá, ;ijnda, grandiosa ma. sr. Santos Tomazelli. dedi·
natural d'e Blumenau. ,nes- de EmiliaJ Bahr,. tiné, que será a 'delicia cado professor na localida-
te Estado, onde nasceu Jaraguá, 25-9-940. da petizada. de Duas Mamas.
aos 23 de s.etembro de 1919, -;- Procedente de Joinville '

.

domiciliada e residente nes.. E para que chegue ao ,_I. esteve aurante alguns dias, Idvogado Placlda J. Gales
te distrito em Rio da Luz, conhecimento de todos pas- n�sta ci.iade o Br. Ricardo Desde sexta feira da se·
filha de Riçardo Piringer e sei o presente editâl que Koenig, operoso inspector mana que findou encontra-
de Wanda Lohse. será publicado pela impren- dá Cervejaria Catharinense se restabelecido e já á
J á 24 9 940 sa e em cartorio onde se- e figura de projecção na frente de seu escriptorio,a!'a�u, - -

.

rá afixadó durante 15 dias. zona norte do Estado on o 'nosso collega e collabo'Edital n. 1.129 I Si aJguem souber de irp de desfructa das melhores rador deste semanado, oBertoldo Erdmann ê pedimentos acuse os para amizades. S. S. nos deu o jornalista Placido J. 00'Luiza Lemke. r fins legaes. prazer de sua visita que mes, conceituado advogadoEle, solteiro. lavrador, ' Artur Mueller AIfHA A fAlTA /)A I'fENS.TNIJAÇA-O satisfeitos agradecemos. residente nesta cidade.
-

As corridas de
domingo Semana forense

Foram julgadas llS rés Olívia
Maffezzolli e Olivia Vincenzi,
as quaes tiveram por arlvogados
os drs. Euiz -de Souza e Mari·
nho lobo

"Mico Preto" e
"Recortes

:Magicos"
As eEdições Melhoramentos»

que se vêm dedi�ando á pu
blicaçãQ de certames e brin
quedos' infantis acabam de lan
çar no mercado mais dois in
tereSSilntes passatempo�.
',cI�ECO,RTfS cMAO�COS�, ti

tulo lfllão a um dos 'novos cer
tames, 'comprehende elegante
caixin,ha . contendo papers go
mados, de formas variu e co
)'es viva� que a, petiza.dj:l cola
no caderno em branco junto ao
certame; formando elegantes e
atrahentes figuras ou motivos
decorativos. Para maior facili
dade da criança acompanham
�o original qgão educativo pas- Usta a carla do advolado
aatempo li folhas de papel con- Placido Oomes:
tendo interessantes suggestões .

para a formação de motivos di- Pe.dro FerreIra
versos. /

' Fr1t� �a�dt
Outra 'interessante novidade JOle VIeIra Corte

lançada pelas eEdições Melho- Reif PaSlol�
ramentos» é o eMICO PRETO» Jacob Schml�t
Q popul,ar divertimento, mais Abalór MadeIra

çonhecido entre nós por eMico», W. Schu.tz
.

Constando de 33 cartas como Calos Dlgnardt
as de baralho, impressas em Joio Sen:,
cores e apresentando figuras de um a�onlmo
animais domesticos envergando OdOFlCO Alves

pltoreséos ve!ltuari�s, uma vez V. Alves
dlstribuldas aos parceiros obri
go-os á formação de pares dos -----------
animais apresentados, procuran- Peixes edo cada qual 'livrar-se do Mico
Preto, para não cahirnaberlinda. CamarãoConstitue, assim, um dos pas-
satempos mats apreciados para encontrarás diariamenteas nossas crianças,
Gratos á Companhia Melho-

HOTE'L C'J:'AITD ALramentos de S. Paulo, publica- no .I J LI'V .I �J'1 ,

dora das «Edições Melhoramen- O melhor de São Fran
tos- por mais estas duas inter- '

.

essantes e bem feitas novidades. CISCO. '

Bodas de prata
O dia de hoje é d� in

tenso jubilo para a fam;'
lia Robatini, pois registra
o vinte é cinco anniversa'
rio de casamento dos pro'
prietarios do cGrand Lon�
don Circus».

Pro IDOGum_to
Dr.BlJldoVianDa

10.000
10.000
5.000
5.000
20.000
5.000
5,000
10.000
5.000
1.000
5.000
5.000

-86$000

Cure seu� riÍaJes e poupe seu bom dinheiro
comprando na

Pharanacia Nova
de ROBERTO M, HORST

a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece
seus artigos á preços vantajosos.

Fabrica de Lacas
para productos seccos e liquidos

AFFONSO MEISTER
Rua Bom Retiro (ant, partie· Eise:-:hut) JO�NVltLE

LATAS com tampas pressão, LATAS origi
nae'3 e com tampJs pressão para fermento em pó,
LATAS pura: CONSERVAS. CANELLA em pó,
PIMENTA em pó, TINTAS de 1/4, 1/2, 1, 2 e

5 kilos, GRAXA de 1/2 e 1 kilo, COLLA FRIA
de 1/2, 1, 5 kilos com tampa pressão, BALAS,
CAfE' e para muitos outros productos,

LAVANDO-SE COM O SABÃO'

", Virgem Es,pecialidade
de WETZE,L & elA. JOI'NVILLE (Mar�� fegi�trada)

.
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, EC0NOMISA SE TEMPO E DINHEiRO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


