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José Antonio de Mattos
e familia

Mario Tavares da C. Mello
'e ,familia Joio Crespo e familla

"va.Joio Doubrawa e familia

I::.eopoldo Reiner'
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"'Aber deSouza ,.

,Pharmacia Estretla

Roberto Horst
Padarla Coroa
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José Bauer e' família :

li

Adolf Herrn. Schulze
.
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: .. Fabr'Íêà de Moveis
João Ö. Muelle'r
Casa Commercíal-

( J

»Indesttias Reunidas
Jaragu,á_-8: A:

, . José �Ibus
.

Bar Catharínense
- I

'Relnoldo Bútike
"

fabrica de Cbarutós e Gi ..
garrilhos

"

Jo'o Karget
fabrica de �oveis.

Abgelo Benetta'
Hotel e Bar
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'Paulo�Wüncietli�h '

-. Jos�.Emmendoerfér 'e familia: 0ffit:ina Mechanica
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Barbearia .tuci(f'p'�r.eira �
Rosa Porhdorfer
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José Pasqualini e famUia
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Roberto da V. Coutinho
-
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Jacob Mansur
Gasa CõriimerCial • "Hansa
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. José Maffezzolli
-

Ty.ppgrapflia
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Carlos ,Haffermann
Pharmacia Central Arnoldo, L. Sehmitt.e familia

Hans "Mayer - Dentista
- I

João Emmendoerfer e familia Oscar Schneider e familiã Guilherme Gumz e Iarnilia Jorge Weinzierl e familia lgnacio Tcmazzelli e familia

I' I.

Alfredo Krause e íamilia Ursula e Eroa Brueckheimer
Ondulação Permanente

Edgard e Alex . Barg
Barbearia Adolfo Sohn - Barbearia

'!> Ervino Kassner
Loja de Armarinhos

"

I Victor Oaulke e família Francisco' F. Fischer
e familia Henrique Juette e.' !amiliaBertoldo Hort - Marcenaria

.. .

..

"-

:,

Edmundo Emmendoerfer
e familia

W. Weege e Cia. Ltda.
Industriaes

" Roberto Marquardt
: Deutísta jacob Buck' e faniilia

'Albertó Outra e familia

Eugenio Wolf e familia
. Germano Gascho '

Commercíante-VillaChartres I·

Manoel Kararn filho Companhia Telephonlca" .Emerich Ruysam e família 'Honorato Tomelin e familia• .

Catharinense '

.

,

,

,

f" I

Ter um lindo rosto é só
•..!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!II!!!!!II!!!!!II!!!!!II!!__ o que dese jas? I s to s6 con

seguirás com os sabonetes
da PE JAS. (PEJAS é uma
abreveatura de: Perfumaria .

Jasmim)

CasaSonisNÃO TUSSA! TOME O
. XAROPE .

(ONTRATOSSf
Casá especlallsta

.

em roupinfias para crean

ças, anuarinhos, "linhas, fios, enfeites, rendas,
fitas, botões, etc. Mantem sempre em' stock
um bello sortimento de riscos para bordar,

. dos mais novos modelos.
Meias de seda para sellbores· e
'senhoras .. Meias de mouseline
, de pDr a s e da, para senhoras,
desde 8$500 o par. " Sempre no"
vidades. ..' 56 na CASA SONIS!
-----------,-------------------

Dl'JIEDn. lmmlllelB

(Sezões, Ma:lória, Impaludismos,
Maleitas, Tremedeira)

,

Curam-se rapidamente com

Minancora"
Ein todas as boas farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

••Ó1DD.�1:;iI
-------

Todos pr.eferem O aperitivo
uvv uvv Uuu'nno

Linha São Francisco

-

__ MARCA. "T R A 6 O"
por que e o melhor!

Oeposilario: JOão O, Mueller • 'Rua ,Marechal Deo'dor.

PredialMutuo
. FUNDADO NO ANNO DE 1914

Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil
FLORIANOPOLIS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

Credito

Aviso
. Prohíbo o transito dE->
pessoas e ii entrada de
anímaes em mínhas pro
priedades, visto ter cons
tatado novos estragos,
Não me responsabiliso pelo que
pOSS8 accontecer em ca

so de ser desreepeítada
!II----- esta prohlbíção.

I
.

Retorcida, 16 12 940.

Il'erDlento Medeiros Roberto da Veiga Cou-
tinho.

Produto de alta qualidade para DOCES,
BOLOS, TORTAS 'e quaesquer

PASTELARIAS

USADO HA 25 AIIIS '., O MELIU E I lUIS, BARATO
Milharas da aUntadal COI,refll I uu vtlar,

Resultado do 385. Sorteio realizado em de 4 Dezembro de 19.
CADERNETA N. 7.087'

Premios em- mercadorias no valor de 6:100$_
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no valor

I WAHNE·R·-B �.�NE 'K'AM,.P....._. r:!i:�te:��t?:oep�::r:�t:e8au�::I���g�?N S�a����r�:�d=�t!·��
PREMIaS EM MERCADO.RIAS xo VALÖR DE RS. 30$000

08S8-lvone e Vilma Oarozze, Itajai
iI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i

I
11487 - Almerinda da Cunha Troche, Florianopolis-= 17986-Darci Damàrque, Encruzilhada

11:',ab" I- C a de 11:'
uan os'

.

,
.

' 2740-Henrique L, Agines Mayer, Joinville
11:.. II: ' . 2649-Silma Dias, Sacco dos Limões

cumpri-menta e dese�ia a to'dos os seus' 7646-Ataliba Rolím Filho, Laguna

"Jara"ua' .., '�. '.

.

8712-Janissi Mello Lisboa, Laguna
.,

I
14482-Maria Felisbella de J!!SUS, Imbituba

de REINOlDO BUTZKE _ Premiada freguezes.e consumidores bOa s festas ==::':t��T'; ����.��",�';,j�aC"batão
com Medalho de Ouro na Exposição e um feliZ e prospero Anno Novo I ' PRE���7S_��n�;�Ctu�t�:1�p����tLOR DE RS. 20$000

.

Farroupilha de 19� �������������..
�I_��'����������� l��-��u�d�h��Sh-Fn��oo

-

8824-Marcos Kaonig, Porto União

Charutos CI-
,

-Ih
. -

16803-Zilda e Dirce Pereira, Ponta Grossa
til "arrl OS ,", .'

-

18291-Manoel Bertoldo Pereira, Imbituba

E t
-" rI1l21l11l1l11l11l1ÍlIIlI1llUlllIIlI1l1Jlllllllilllllllltlllllllllll2ll11l11l11ll1l11l11121 5601-Manoel Antonio da Veiga, Barra do Rio,

xpor .

a�ao em IAI '

.

'.

'

.'
"

.

fAi
0636-Estanislau Kuza, JoiQville

3' !XI . !XI : 11213-lzabél Martins, FlorianopQIi!!.
III ß d L

I . I

d T tI' III 142fll-Ricardo Brücke, Massarànduba

grande esc ala

fl!LiI ,f.an:.' . B' l�'UI' 'a"ça-'o o. 'a ,....... 1§l1i11A1. PRJ���-:t����:����;,��b���OR DE RS. 10$000
l::!iC ....!XI 16187-Pedto Mathias dos Passos, Aririú

.

14199-Vilma Terezinha VillailtJ, Coqueiros
Z' E B R E S 5223-Maria dos Anjos e America de MelIó,FlorianopolitJ
II:

.

III na li1 7729-José Manoel da Silva, Biguassu
.

.

III . IXI 12817-Alvaide Maria Pereira, São Francisco'

C R' R
!XI 1134-José Barbosa, Imbituba

rIJasa-
..

.

'

au III 018S-Aldo e Manoel Medeiros, Tijucas
IAI ':

IAI 14241-Rosa Maria da Silveira, São Francisco

�
"

"

•.. .
III 6676�Rudi Fuchs, Brusque .

IX.I !XI 8787-lIda B. Farela, Cruzeiro

III' Aos meus dístinctos íreguezes, torno publico que, por motivo de III ISEN����ea�deieA�a�NaE�'{,�i�ir ���i;����a����1.e.� .

"Capsulas AntisezoDi"'�s' III doença me vejo forçado .a liquidar o stock de mercadorias de minha 111 16140-Antonio Borges, Retorcida
..... DiiJ casa commercíal, isto é, a secção de varejo como a de atacado, até IAI 4530-Augusto Cezar Ribeiro, Lages

Da !XI 60Q3-Jemoriu Seleme, CanoinhasIXI fim de junho do anno proximo. IAI 125S5-Valdo BaieestoH, FlorianopolisIII E� a unica occasilo em' "ue toda a' 'pessoa,' III S560':_Ferpando e Luiz Henning, Passa Tres
!XI .. !XI 13Ci92':_Valdir Duarte,' Laguua
rIJ mesmo c�m· pouco dillbeiro, poderá fazer brj.. -

121 SJ71-Valda Izidora da Sílva, São José
IAI Ibante COmp'ra de na.al., IX! 270�-l�da Taboas, Florianopolis

'

!XI !I;
_ !XI 1155-Lúiz Treveke, Rio Vermelho

III J; á lã 12' 40 REINOLDO RAU Im Florianopolis 18 de Dezembro- de 1940.

, iii ' ...
aragu '..

.

- -

.

...' . '-ilil VISTO: - JC)ão Pedro de Oliveira Carvalho,
.!!�"-IíiIII-""IIÍIÍI---_.'-.''1I"c"."'.i"·'ij"'i!'.i i�'I$IIi1I§1I11J11I21f§J{i1r11lilillll[j]lillltIlftiJItlIllI2lLilI!l(lllilfMlli1l!Jl1l1l

-

'ropri�tari:Si�,ct �o�EiR��&Fé1Á�al.
; ,"�' ',' .' .... '_-" -' .

��,. "'): '''_ '»� o;;
..

_.,� :::,
••

,_.. ,'1':11 '��/�1/\"\�'�' t�' ,'o "", :� ••;\' ,

.
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Edital�
De ordem do sr. Pre

feito Municipat, faço pu
blico que até O dia 20
de Dezembro do corrente
ano, todos os proprieta
rios ou ocupantes de ter
renos são obrigados, de
acordo com a Lei n, 53.
de 24 de junho de 1937 a :

l: - Roçar as testa
das das vias públicas
municipais na distancia
minima de 15 mettos
em arnbos os lados, não
sendo permitida capoei
ra em altura superior a

1,50 metros.
2. - Limpar as va

letas drenos, sargetas,
córregos e ribeirões, afim
de darem escoamento
ás aguas,
3' - Derrubar as ar

vores frutíferas, uma vez

que prejudiquem a pro
jeção do sol nas estradas.

4' - Podar as cercas

vivas em uma alturamaxi
ma de 1,50 mettos.
5' - Lançar, no mes

mo dia, os deftitos e ve

getaes da limpeza, para
dentro dos terrenos nu

ma distancia nunca in-
ferior a 2 metros. t .

A metragem fixa será
de 600 metros, por lote,
sendo que a Prefeitura
subvencionará por metro
excedente com 20 reis,
quando de um lado e de
40 reis quando de am

bos os lados.
Os infratores das dis

.posições acima, serão
multados na importancia
de 30$ a 50$ e dupli
cadas em cada reinei-
.dencia, além da indenl
sação de que trata o art.
5, da supra referida lei.

jaraguã, 18 de No
vembro de 1940.

João B. Rudolf, Fis.
cal-Geral.

Edital deprimeira
praça e arre..

mata$lo

Prefeitura- Municipal de laraguá.
Balancete da Receita Orçamentaria, referente ao mês de Novembro de 1940

À R R E C A D A ç Ã o Renda I Receita I__�_A_D_t_e_r_io_r__.__d_o_.M_ê_s_..__T_o_t_a_l__._L_M_Dça da I pre viF.; t!�.
OBSERVAÇÕESCOdlgO·1 TITULOS

0111
O 12 I
O 17 3
O 18 3

RECEITA ORDINARIA
Tributaria 8) Impostos

Imnosto rerriturial
Imposto Predial
Imposto sobre Industrías e Profissões
Imposto de LIcenças

1. Ltcenças em geral
2. Imposto s. gado abatido

"

Imposto, s, Exploração- Agrícola-Industrial
Imposto s, Produção Agricola e Pastoril

Imposto s. Jogos e Diversões
Imposto adicional

b) Taxas
Td.xBS de Expedíente

Taxa de Expediente Municipal
Taxas e Custas Judlo'arlas e Emolumentoe

Emolumentos em gera]
Taxas de Ftscalísação .« serviços diversos

I. Aferiçäo de balanças, pesos e medidas
2. VistorIas em geral

Patrimonial
Renda Imoblllarla

Foros e Laudenios
Renda de Capitais

Juros de deposítos
Receítaá Diversas

.
Receita de Cemltéríes

Renda Geral de Cemíterlos Publicos
, Receíta Extraordlnarla

.

Cobrança da Dívída Ativa

I Receita de Indenteeçaes e Restituições
.

.

Indeulsação de calçamento e meíotío
Quota de FfscalisaçõEi s diversas

Quota de Iísealís, de serviços contratados
Contribuições diversas

.

Descontos em Iolhas dos opersrtos da Pre-
feitura para o I.A.P.I. 1:032$500 100$100 1:132600

Multas

IMultas. em (H ral 7:608'801) 774.400 8:383.200
Eventuais

I Re�das tmprevístes 1:956.500 141$700 2:098.200

SOMA Rs.- '1-4-9-8:-'2-8í-'$-7-00-1--9·...;;9...;.34�$...;.1

0';;"0';_�08:221
$800

i Saldo dísponível do exercícío de 1939 128:6805280

I 636:902$080

RESPONSAVEIS:
Rec. do Estado de Santa Catarina para eonstr. Forum

o 25 2

O 27 3
O 29 7

t 21 4

1 22 4

I 23 4

2 01 O

2 02 O

4 12 O

6 12 O
6 14 O

6 16 O

620 O

6 21 O

6 23 O

15:711.500
47.783$360
136:991$600

. 101:985$600
18:790$

101:356.200
..1-:65G$loo
29:425$300

600$

5:40<,$

4:000$
2:500$

.1- 2u($

) :500$

5:000$

3:000$ G

t:ooc$
�

..
' "

I � .. 1
• ,.

��

1:50(.$ ::.
,

f •• ,

'.

8co$

2:000$

500$
392:535$900 468:oo()$ ri

15:711.5.,0 15:763$ 13:000$
1:133.400 48:916$700 ·48:990$ . 46:000$
1:348.100 138:339$700 140:727$700 150:000$

619.100 102:604$700 84:159$200
1:952$üGO 20:742$000

90:000$
18:000$

1:208$

7:416$900

8:305.500
300$

3:012.800

5:221.200

4:406$900

1:125$

464200 101:820.400 102:896$000 93:000$
817$700 5:467.tloo 4:000$
511.000 29:936.300 26:000

118.- t :326000

388.900 7:805800

12.- 8:317;500
10.- 310.-

157.- 157.-

3:012.800

721.000. 5:942.200

5405:)0 4:947400

125$ 1:25Q.-

20:000.000
656:902.080

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguä, em 30 de Novembro de 1940.ALFREDO MOSER, Contador. Visto: LEONIDAs C. HERBSTER
.

Prefeito

•

costume e publicado pe- ça de hasta pub!ica e Requerimentos despachados ·Edital de Coovoc:açio de sorteadas
Ia Imprensa local, Dado arrematação, pelo valor Tenente Leonidas Cabral Herbsten presidente da
e passado nesta cidade toltal de. Rs, 8:800$000 (oí- Mes de Dezembro - Día 3 Junta do Alisurne nto Milita. Faz saber que feram
de [araguä, 80S quatro to' contos e 'oítocentos 2.574 - Adolfo Lebmann - Apre H nte plan sorteados para o serviço do exercito, no dia 27 de
dlas do mez de df'zem· mil rets)."Assim serão os ta do que deseja fazer. novembro do corrente ano, nà Capital do Estedo, os
bro do ano de mil nove- referido· bens arremata, 2.575 - Joäo Klíngentuss - Arquive se. - cidàdãos constantes das relações abaixo-transcritas e
centos e quarenta. Eu, dos por- quem

I mais der O requerente não fOI mulredo cor €sta repartíção, que deverão se apresentar do dia 16 de Janeiro até o ."
Ney Franco, escrivão o e maios lance oferecer Quanto à alegação da injustiça que diz ter sido

I
dia 31 do me smo mez do ano de IP41 no legar men

subsereví.Aesínadojàmo no dia, hora e legar ací- vitima o verdadeiro multado, escapa ecmpetencía cionado ; e os que não fizerem ficarão sujeitos ás
Pedro Hoeschl- Juiz de IDa mencionados, poden- ao requerente, para se pronunciar, motivo porque, penas estabelecidas nos regulamentos militares e Co.
Direito da Comarca. Es· do 08 mesmos serem exs- dado á sua Ignorancia não é tomado em consrde. II digo Penal do Exercito. Para obter

os. meios
de trans-

O Doutor Arno Pedro tá conforme o original, minado por quem ínte- ração. '. porte deverão se dirigir os .sorteados ao pr(esidente
Hceschl, Juiz de Direito do que dou fé. resse tiver, na estrada 2.582 - Oswaldo Marquardt - Cc mo requer. da junta Tte. Leónidas C. Herbster em [araguä- E
da Comarca de Jaraguá, Jaraguä, 4 ríe dezem- Serra do Boi, distrito de 2.585 - Martim Stahl - Sim. para que chegue ao conhecimento de todos. lavrei o
Estado de Santa Oatarl .. bro de 1940. 'Hansa, municipio de Ja- 2.ó86 - Martinho V. Suares - Ccmo requer. presente edital, que será afixado no Edificio da Pre-
na, Brasil, na forma da Oescrivão Ney Franco. raguä, onde se acham I Dia 4 ( feitura .Munícipal c: no cartorío do REgistro Civil e pu ..

Iel, etc: localísados os ditos bens. 2.583 - Rodolfo Schul� - Cemo 'pede. blicado pelo Correio' do Povo,. depois de assignado
Faço Eaber aos que o Editaldeprimeira 08 ditos bens. E para que I Dia 5 pelo brtsidente. Arthur Mueller, secretario.

presente edital de pri, chegue ao conhecimento 2.590 - MBX Fir:kbeiDer � Ctmo re�uer. Jaraguá, 12 de desembro de 1940.
meira praça a arremata. praça e arre.. de todos, mandei passar 2.úG2 - Angelo Rubfni e filhcs - Cemo re· Leonidas C. Herbfter, Pres.' da J. A. �J\t
9äo com o prazo de trln.

.
mataçio este edital que será afi· querem. 1. Avelino f. de Izidoro Gabritlj 2. An_gelo f de

ta (30) dias, virem ou de. xado no lugar de costume' 2.593 -:- Vitorio .Murara - Como reqner. Henrique Maria j 3. Carlos 1 de Luiz Cecotfi.
Ie conhecimento tiverem, O Doutor Arno Pedro

e publioãdo pela impren,
.

2,597 - Guilherme Zellmer - Ccmo requer. 1. Saldée f. de Emilio Benlbrin,;. 2. Pedro f. de
que, findo este prazo hão Hoeschl, Juiz de Direito

sa. Dad9 e pas8ado nesta 2.598 - Max Thifme Junior - Ccmo requer. Ot!o Hoenecke; 3.' Alfredo Luz. ,

de ser arrematados por da Comarca de Jaraguá; cidade'de Jaraguá, aos 2.599 - Nicolau Zalwsky - C{.mo requer. I. Angelo f. de Jcsé Benda; 2. Helmuth f. de
quem mais der e maior Estado de 8anta Catarl· tri n t a dias do mes Dia 6 Max Sprung; 3. Alvim f. de Quuino Eleuterio Dias;
lance oferecer no dia 6 na, Brllsil, !la forms da de novembro do ano ele 2.588 - Marta M�deircB - Cemo requer. 4. Rudo]f Pinter f. de Ambrosia e Helena Pinter; 5.
de Janeiro do ano de leI, etc.

.

mil novecentos e qua-
I 2.589 - Valdevino Medeiros - Como reque".. Augusto f, de Alberto Maske j 6 Jos'é f. de Maria. Vi-

1941, proximo vindouro, Faço saber aos que o
renta. Eu, Ney Franco, 2.591 - Alfredo Meser - CtIDO Hquer, 8a· toria; 7. Waldemar f. de Mönöel COêll1o Gomes; 8.

!lS 10 horas, ás portas do presente editalde primei- escrivão, o subscrevi. t1s!eita 8S (XigeDctas da Delegacia de Higienf. Guilherme f, de Carlos Weis; 9. Elwino f. de Jeão
Edifício do Forum os ra praça, e arremataçäo as.) Arno.pedro Hoeschl 2.594 - Jorge Heiser - Dê se a baixa Eoli· Floriani j 10. Jonas f. de Alberto Rumpf; 11. Hflmulh
penhorados a Leopoldo com o prazo de trinta

_ Juiz de Direito da Co' citada. f. de Oito PasBold; 12. Antonio f. de JOSé BiJckor;
Jacob Martins, na �ção (30) diss, virem ou dele

malca' Está conforttle o 2.600 - Luiz Sarti - Como requer. 13. Jeão Pedro f. de Antonio Wi)ztwosky j ]4. Jcrge
.

executiva fiscal que lhe conhecimento tiverem, original do ,quß dou fé, Die. 12 f. de Nicolau Denker j 1'5. Wali f. de Carlos Bublitz;
.

move neste Juizo a Fa- que, findo esse prazo, hllo , 2.603 - May &. Fis cher - CC[t.o requer. 16. Ft,lix f. de João Mokwa; ] 7. Walderr.ar f. de Ma-
zenda do Estado, a 8a, de ser arrematad08 por Jaraguá, 30 de novem.. 2·605 - Orestes e Ardufno MUfara - C{.mo ooel .Francisco· da Cosfa; 18 Pedro f. ele Franchco
ber: (

quem mais d�r e maior
bro de" 1940. l ' requerem. .Mokwa; 19 �udo]fo t: de Pauio Koe�lá;' 20 Affonso

1. - Um tE.rreno situa ..
lance oferecer, no dia 7 2.607 - OtiUa, Maria Pereira - Faça se a. f. -de Albtrta Hass; 21 Fridolino f: de BWlárdo João

.do na TUa dos Martins, de JaneIro do Ilno mil Oescrivllo: Ney Franco. traDsferénc18 80licitada. Schimidt; 22 Piluló f. de Pedr'o sleÍlgex:; 23 G�rabi •

.áEstrRdaJaraguáEsquer. novecentos e quarenta - Dia 13 no f. de João Batis�a Zimm.ermann; 24 Eugenio f. de

�o, neste Município e um, ás 10 horas, ás por.

ii
.!!!!!!!!!!.' ''iiiiiiiiii

,., 2.604 - G. Rodolfo Fischer - Cemo requer. Sinfronio Rosella; 25' 'Carlo""S' Albedo f. de Germano
-(}om.rca; contendo a tas do Edifício do Forum II ii •

d' lo 2.608 - Leopoldo Ohde - Como requer. Schuenke); 26 Helmuth f."de' Gustavo Specht'; 27'Heinz
are. de 25.500 metros desta comarca, os bens A maIOr esco.erta 2.609 - Julio Bardln - Sim. f. de Milda Qutz; 28 Alvim f de OuOherme Flôr; 29

.quadtados, com as con· penhorados a Ida Wollert II par'á a mui h e r 2.610 - Rudolfo Blaes81ng - Sim. Eqmundo f. de OUo e de Elisa Pieske Kctgler; 31

frontaçõesde direito, qu e
na ação executiva que

II I
2.611 - Guilherme Gumz -- Ccmo reqner. Oü)tino lf. de Sevérina Pinétgher;' 32 Pedro 'f:�e Ja-

foi avaliado num 'total de' Ib� movß De�te .Tuizo Jo: l'LUXo.- 2612 - Carlos RIst(iw - Como requer. se Silveira; 33 Germano Vicente f. dt. Valentim Vicen-
Rs. 1:500$000. sé KGch Junior? a sebe.

III
'

........, A. I
. '_

.

- Ola 14 . ti; 34 Henriqu€ f. de 'Henrique Otulh ,digo Orolh;
cujo bem constante do t. - Um terano lote n. II SEDAa'......� 2.613' - Ricardo Kreutzfeldt - Como requer. 35 EuclideS f. de Felicio Se'rafi.m áa Silva; 36 Olidio

.auto de avallaçäo e auto 1975/1976, situado na es 1 O REGULADOR VIEIRA I 2.614 - Rodolfo Schulze - Dê·ie a baixa f. de José Maçaneitp; '3� digo 37 Ben9 f. de Augusto
h d! Ih d trada Serra do Boi, dis- solicitada.,. e de Emilia Mue}ler;. '38 Bruno f. d'e' Outavo e de

�8pe:ut��� �8o r::er?:� trito de Hilosa, �este mu-. I A mulh�rdnãO'.soffre-, . 2.6151 .;_ Alfredo'" Borck - Como requer. Hilda Mueller; 39 Concilio f. de, Jeão Rosa; 40 Al-

açllo executiv8, ·,:sllo le- alcJpIo, entre os lotes n. ra ôres �.616 - Maria Bloedol'n - TraDsfira'se. tin'chi f. de Alberto Zick; 41 Guilherme f. de Francis.
vados em prImeIra pra. 197� e com terras de Do·

J
Alivia as colicas 2.6i7 - O u 11 h e r m e D r e w 8 - Como co GOfStfltltyer ,: 42 Wl'ly��. de João )';3ucci; 43 Cris-

h bIJ· d mimo, contendo a arêa II
h requer. tavão f. de .João .Venancio OcnçalvéT; 44 Max f. deça de asta pu. ca e d'e 240.000 metros quadra'l'

uterinas em 2 orasl D 7 K I 46d m t ä ia 1 BertQldo winter; 45 Willy f. de
.
Wtnzel anz er;ven a e arre li. �ç 0, pe- dos, fazendo frente com Emprega.se com vanta.. 2.565 ...:. PauJo Papp _ Cemo requer. Robertà f. de Bor'tolo' Pr�stini; 47 JOão Barmkowska

:�t!8�0:n��ta� d��i������ 240 metros. fundo com240 gem p8Bra combcatel� 85 2:572 - PaUlo Plastwich - Ccmo requer. f. de Paulin�; 49 C,oncilio JOEé f d� Frederico Matbias.
mil tel.), Assim, será o metr08, lado : noroeste

I
Flôr�s rancas, o Ica� Secretaria da Prefeitura MunlcJp'tl de 50 José f. de Mathias Scheuer 51,Bertoldo Mex Doe·

referido bem arremata com 1.030 melros e 8U· Uterinas, Menstru e a Jaraguá, 18 -;- 12 - 1940.. , ,,;' •

ring f. de Max e de Ana Doering; 52 Lropo]do Ce-
do por quem m.als.der.doeste coml.o�5.Pletros'·I'." ,p6s�.párto_.... " '1,,��,:: _,-__ :.,'··RENá.TO�SA!iS, secretario. zario f. de Jorge Wolf; 58 Helmulh Emiliof. deCar·
e maior lance oferecer, edificado com ca8a, raD· E P?deroso calmanhr. e

'1'
.!., " ;. ','''''' -.

' . c,. , los Buchen Junior; 5. Frariclsco f. de Francisco 1itz;
110 dia, hor24 e lugar su- cbo e mais benfeitorias �egulador por e;K'-telen . -

'_'. .

-
"

' 55 Harry f. de Emilio Schmidt; 56 Alexandre f. de

pra menClonad.o., :p.. 0.den ..
que foi

aVlllla.
do

.

em.
to· Iii cla.FLUX?SEDATINA D�.Waldemlro MazurecbeD Pedro e de Ana Engel; 57 leop.ol.do f. de An.onio

do o mesmo _ser examJ- tal Rs. 8800$000,. iii p�la .

sua cOf!1provadà, .... ,� !:._.... �. . ,Lehnerl'i Õ8 Curt f. de Hedwig Krneger; '50 Alberto
Dado por que-m Interesse cujos bem constantes do eflc,ac(a 6 tt.celtadaNpor ",Medico �� Guilherme'" de Oe,mlno e de Dorotêa Schuenke; 60

.
tiver, á Ti'll do! Martini. 8utO. de a'l'811a"lo e do mfLu�Jos·o�g_�T��18. . \,,.. t 1 '.,

'. . J Alfredo f. de frandséo Moretti; 61 Léopoldo Ernesto
-o:� Bi pal'a que chegue a auto de penhora de fo..

. C. . .d '�,
-

. UI\)' l .,
• f. 'de'-CarJol Erdmann ; 62 Francisco f. dr MiguetW·k-tz-

.

�"poUcla a P.UbllC�1 man·llba8.,� �te
..��UU)I.d.are.f.erl.' encontra;�e �m"t�d,� ��8UltOrlO' resl.,n�ll'. - �8 M.r,e�I"Deodoro ko; 63'PauloJ. de Antonio·e deEmà Eisohinger; 64

�-=''''' dei p
.

ar e-ste edItal que ;fJ9iI�' o f exep��� .. ' �{8- o " P_ .� - - "

ntonio. ile f. -:Ie losE ,Ri,ta; 65, Harry f. ,de Alberto

,.er'}1flx'.ldo,·��,lura� de le.•adq�i�.m prtme�ra pr,·, ;ivl1l'l�et;.C�"��1I I} ..1...,.,.,,, �1'il.11 �I llite Jrehl,s. ..'Hl.\,��· ,; 'j:
. •

1\0 :.-,�, r o·�' ,1(,' ':�'.' \,;,�;' t
,_

\"," ,:'')' ,", N�:i:�!j�;il4'S4��i:,. "1m," )":1,.. r'"
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Codigos
Local·

t

DESPEZA ORÇAMf�NTARIA
Anterior Do Mês

02
020

0201
0202
021

•

211
0215
0216
0219
0234 A
0234 B
0233 A
v233 B
0249
�265

0290
0291
0'297
03

<301
�

<>3.02

<>303
0304

.

0305
0306
0307
0312

Q4
04Ql

,.

511 B
o5l5B
06

0602

0603
07

0702
08

0801

0802
0805
0808
<)809
.0810
()R 12 '

0821
09

0900
0901
�09:l4
0905
0901
02

t030
1091
1010

1005
---1,039

1048
1022'
1027 A
1027 B
1012
1648 A
1048 B
1049
1004
1029
1011

1ô44
1,045

rll
t103
1106
12

1201

t205
13

•

1301

15
15,oJ

! I

05

Correio do Favo _, x- 24 - 12 - 1940
��������====�

Balancete da Desp�aO;çamentariã, retel!��o',inês ,de _!!ovembro .--1940

, :

.' t

3:000$

4:500'5:000$
4:090$
3!300$·
4:000$
2:000$
3:300$
3:000$
2:500$

, 2:300$
,

4:050$
2:6l5.Hoo
3:646$400

3:832$700

4:000$ .

2:500$
816$800

2:700$
400$
200$ .

30:455$
24:617.400

79:481$700

150$
9:649.400

586.900

6:800$
8:315$200
4:000$

264$700

19;5�0
621$

500S
2:152800
} 110.-
2:000.-

1:574.2oc

177.200

1:318$100
2:500$

2:674.800
·,631.300

• 8:580.200 I

.!-})J . ·t;'� },i,
'J"'''.

300$

450$
500$
400$
330$
400$
200$
330$
300$
25c$
230$
500$
207.000
L,80$000

94800

2:000$

275500

3:300.-

4:95u$
5:500$
4:40(.,$
3:63 $
4:400$
2:200.-
3:630$
3:300$
2:750$
2:530.-

4:550$
2:822800
4:126$400

3:927$500

6:000$
2:500.-
844$300

2:700.-
400$
200.-

5:40('$
6:00.0$
4:800$
3:96c$

.

4:800$
2:40fj$:
'3:ç6o$
3:600$
3:0('0$
2:76ü$

6:050$
2:822800
4:.126$400·

9:600$
3:600$

5:400$
6:000$
4:800$
3:Y6o$
.4:800$
2:400$
3:960$
3:600$
3:000$
2:76t$

4:800$
3:000$
4:uo( $

Créditos, Observl,\QÔe.s
,I T· I \ Ernnenlw,dal .

.

t(' t n i'lté (; mês Prevís a

----+---��--�----�--------

13:000.-

3:000.�

7:050$
3:000$
844$300

ADMINISTRAÇAO E FISCALISAÇÃO
Preíeíto ,

'
'

..

Subsidio
Representação

Funcíoaalíemo 8) Efetivos
1 Secretario
1 Contador
1 Tesoureiro
1 Agente de Estatístíca
I Fiscal Oeral do 1. distrito
L Fiscal Geral do 2. distrito
1 Fiscal Auxiliar
1 2. Fiscal Auxiliar
1 Funcíonarío Distrital
1 Zelador da Prefeitura

c) Agentes Arreeadadores
Gratificação ao Intendente-Exator

•

Percentagem de Ftscalísação
Díarías e traasportes de tunoíoneríos em serviço

EXPEDIENTE E DESPEZAS DIVERSAS
Material de consumo e de expeulente da. Prereí
tura e demats repartições

Aquísíção de moveis, maquinas de escrever e ou-
tros materiais permanentes

Publicações de leia e atos oficiais
Oorrespondencía postel e telegratíca
Seguros de operarios
Aluguel do predio onde funciona a Preteítura
Aluguel do predio onde funciona a Intendencia
Quebras ao tesoureiro 5 % S/8�UB vencimentos

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Reccnatrução e reparos das vías publicas mu-
níoípaea

Pessoal em geral 100:484400
Material de consumo 40:871$
Aquisição de veículos, concertos, combustlveís,
terramentas.: etc.

Material permanente
Despesas Diversas

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÕES
•

MaterIal perm mente
J

Aquisiçäo de um terreno para construção do edi·
Ilcío da Prefeitura 13:000.-

0515 A Idem para construção de uma praça de esportes
em Hansa

, 3:000.-
Idem para construção da Intendencia de Hansa
Idem para construção de propríos muníeípaes

SERVIÇOS OE UTILIDADE PUBLICA
Llmpesa de ruas, praças, jardins e outros logra-
douros publícos .

IJuminaçäo Publica
FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL

Aquisição de sementes, reprodutores, etc. .

EDUCAÇÃO, CULTURA E' PUBLICIDADE
Vencimentos de 4 professores muntoípaes de 1.a
categoria a 170$000 .

.

Idem de 11 protes, munie. de z.a categ, a 150$
Idem de 2. "rofes. das eacolas desdob. a 200$o

Alugueis de prédios eseolareg
Material escolar
Assistencia '8 alunes necessitados
FiscaÍisação escolar

< Serviço de publicidade do municipio '.

. HIGIENE E ASSISTENCIA SOCIAL'
Amparo á Maternidade e Inteucla
Socorros publlcos
Senultamentos de indigentes
Higiene e saneamento daa zonas ruraís e urbanas
Assistencia aos presos pobres

CONTRIBUIÇÃO E AUXILIQS
Contribuição p. o Depart, de Adminfst. Municipal 10:000$
Auxilio ao Asilo Colnnía Sta. Tereza (Leprosario)
Quota do lançamento do Imp. sobre Industrias e
Profissões

Contribuiçl!'\} aos Cursos Complementares 2:415$
Subvenção a 2 escolas particulares 1:000$
Contrib. p. construção de casas para operarios ISubvenção ao Hospital ,Säe. José- - 2:700$
Subvenção' ao Centro Agricola 'Santa Oatarína» 5110$
Subvenção á Soe. de Lavoura «Tres, Rioo do Norte» 1:350$
Subvenção á Oetxa Escolar «AureUa Walter. 180$
Idem ao Delegado de Hlgle'ne 2�000$ .

Idem ao MedIco Municipal de Hansa ,1:000$
Oratificaçäo 60 Inspetor Escolar

, 450$
.

Contribuição para o Destacamento Policial 3:051.ooc
Auxilio ao Esporte Clube «Aymoré» 350$-
Idem' á Socied. de Â8sistencla aos Laseros e
Combate á Lepra. (Preventorlo) 1:400$

Idemä Bolsa Escolar do LIceu Industríal (2 bolsas) 2:000.-
ClDtribuiçäl', ao Instituto de Pensões e Aposen
tadorta dos Industrlarlos .

DIVIDA PASSIVA
Amortízação 18 Divida Flutuante com Joinville
Juros de 11/2 o sobre RIi. 12:000$

DESPEZAS POLICIAIS E JUDICIARIAS
I Oratificaçäo ao careerelro

I Pessoal em geral
t

.

, , 1:80(J$
1202 � Transportes e outras àeapesa8 c/ o "serviço. polí-

cíal e [udícíarlo
_ Deepeeas Díversse ,.

'

120;4 I"> t ' percentageJls 80 encarregado " dtrfcobrança da
.! • � U Divida Ativa . I 1...

De8pes�8 Diversas
Serviço de Inspeção de veiculos

DESPESAS, PATRIMONIAIS
Manutenção dos cemiterios publicos

PesBoal flm Geral
DespeflRs Div6r�!ls '

DESPESAS EVENTUAIS
paia pE}quenfi8 despez8s.impr'wlsta&.

DEPOSITANTES DE DINHEIRO
'.
_, Caixa Especial - Para cons,tr.u.9,Ao predio Pre-,

. feitura' ct)nrorm� documentos f 38:611.5ÕpRESPONSAVEIS: q/ Esta.do de Santa patadpa
para constr. ediffcl0 Prereitura e Fórum
conf. doc.

1
u'

" .(

3:600$
480;U;
24('$

7:000$

-i 7:v50$
3:000$
2:000$
2:000$
3:600$
480$
24('$

I

13:000.- '

80:720$800 .. 86:�oo$ .

_3:000.-

763$400

6:800$
8:315$200
4:000$

«;

283$700

250.
, '� 609.-
1'000.-

15-10";_40
Supl. p. c/saldO 1939 Dec-Leí 20 de

Idem, idem Dec.·Lei 72 de 3-9-46
Idem, idem, idem

10:000$
1:000.-

2:928.900
4:830.-
1:100.-

3:000$
550$

1:500,-
180.-
2:ooc$
1:100$
450.-

3:268.8Qo
3.50.-

J.

.,

8:580.400 109:064$800 109:282.800 100:000$. 126:000.-
6:011$900 ,46:88:!$900 47:548)00 42:576$:>00 ,24:000.-,

_ .. , 3..::..9::"'�
'Supl. p. c/saldo 1939 Dee.d.eí 72 de "

Idem, Jdem, idem

1:488.700 31:943$700 - 39:665$
836$óoo 25:454$000 25 :641$500 .

1:239..100

914.700

176.500

]9$

119.400
55$

1:000.-

2:8,22.90G
2:415$
100$

l,4oo._;,
2:O.O.Ó;-

1:574.200

3,,>0.--:-
50$

150$

- 599.500
.,.,.

I"I
b

1:500.000

I2:750�-

-

2:�2§.000
636.100

8:887$400

,t',

38:611,600

100$

217.800

422.30.0

J

181$900

2���1,;,.' \
,'250200

- 4.800
I'

"

307.200

,.

'�'3:,548$5oo 12:484.900

1

$050

874.40.0

8:160$
10:169$80.0
4:800$

50.0$
2:612$400
165.-

2:000.-

10:000$
1:000.$

2:822.900
4:830$
1:200$

3:600$
600$

1·8ou$
240$
2:400$
1:200$
60($
3:268.800
600.-

1:4lip,-
2:,0(\)0$ "

1:574.20D

3:000$
900$

,: 2;:rOo.-..
, .,

.

595.500

� i' .. • .:

,
.. 3-9-40'

Supl. p. c/setdo 1939 Dec.Lei 79- de
Idem, 'ídem, idem'

,. '" '_r.' '.
"

13:000$

3:000.$
3:000$

26:400$.

500$
12:5öO$ .

2:O.OC$

,., 19$500
70.- I "

6911

500$
2:272.200
16,5·-

2:000.-

150$ 150$
10:624$100 10:624$10(1)

8:160$
19:800$
4.80.0$

_ 1, :4...tO$
, 283$100· 1 :000$

,
-

< ljOOO$
19$500 5bo-$'

'691$ " 80c.$

4:000$·}
5:000$
800$

2:000$
300$

10:00.0$
1:000$

-3:000$
4:830.$
2:400$
J :00.0$
3=600$
600$

1:80.0.$
240$ .-

2:4co$
1:200.$
600$

4:576$800
60($

1:4�c$
2:600$ "

1:600$

3:00(,$
90(..$, ,)
}

tU: ih e, :7�

, "ILI _. \. 'L _"

li500.&Oo"., __ 100$
3':ob'd.':':":' ." 3:000$ ,

2:925.000'
. 3:000$·

636.100 " 1 :000$

8:968.200 10:000$

1
'

,.

. , ., ,

< <

6.0;000.- Supl. p, c/saldo 1939 Dec.-Lei 11
de 25-6-AO .'

I.

, 1

.. ,.

:1 ,;

."

.{

� • �'.lol •

•

• ,':'. "

j
.. ,

.' I

,.
"' ...

'" I
•

'.

..

,.'j .

·1' 1

, ,

"

.

r

, , - ,.1 '.,.-; '1'

.
' \, . '-, ,

"

",

" -I- ��- �........ ,,1-: ....
,

. __� .. _._

I· I'.

., • 't.
.. r"

'

., <

"
:- i ,

., . 'Vi8to,�
. , LE'ONIDAS O�-HERBSTER .

,

, ." /'p�efelto. .,
.

,.� '. '_

.,
'

.....
'

"
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Ô assncar. como remodioA inversão' '�B um principio·'

"", MODELOS BROADWAY'�>.lr/
'

,

Á m"�r,offerta l1li radi., JamatS\';{b \�
offereclda nomercad. , �, -�.- /fJ! '

'brasileiro. \
o campeão .. aova • _Ional SerIe

"BRoADWAY" 6 oModeloQ-2I. llCA VlCTO&
'offerece esse _p&cir de ... ftlwIas c_
o aperfé!çoamento leeImJco mala noto..vel d'es-

"

,

�
,

tes ultimos tempos "DESDOBRAMENTO DK -

-

� "�'N��'Z4�"U"""FAIXA" . .IAA�
.

A S�rle "BftOM)WAr' Incba outros_ �

� #
delos Inegualaveis ••. aPNreIhoa. de bateria... "

' L ��/Y'A.I-
radios de catrente IIDlnnaI CM:-DC) ••• for- ."oe ��
mldaveis radio-electrolaB... endIm, todas ... • ••Pl'Co"carão maravllllados � os _ _ � De�"�ROADW4Y". Bepnsen&aaa os ftI6res- O.lVl)JlB 0!!.1ZABx.mos em radio.'•• III lDAmIIs mala elepntea... CDJtrJts
o mais,moderDo q1l8 88� até boje. ��'- .._:=�:�" Mais de 350 milMu d6 tiah1Jcla.I RCA ,im ridtJ

J,.\compradcs filos ,_sdor4S d. radios. {�" " ,

Il��Par:" �a�or ..tiSfaçio ele .-m lUD '�, ..:;. ......... • " de..... \��radIo e

Indispe,
nsayel onIr as esIaçlIes

,
."t.;:.'"

IIBOAIJiWAY Q-za _ aa-te

-sc.
A

" �ternaclQllaeS ela ReA VIdor-NDC WKCA • to\!' \ 'ftC'l'OB .... � 'hn\ .. \
WNB� de 1'1_ Tuk. ,.,;;{j$; _ lu__ -..:._ - I

. "1i!ili',,), -- _0 por... \ '
WRCA • • • •

,

21.630 te&. - 1I6'Jtl'Ja!a. "''''''',!i\ "'-"" lIIInJJN, ,

_ .,,;., ;;i'i" c
:

�.WNBI
••�:-

....

�U4f;;i� ,,'
Distribuidores: H. JORDAN (ri elA.,
JARAGUA' jOINVILLE

----------------------------------------------

������������������������������������������������������������������������
� ,Cervejas: Ouro Pil_en ., Catbarinense Nova ., Malzbier �

I Vinho bra-;;CO::oseIeH Caxias MAX W IL H E L M Vinho -:"::ti�:: e "SOVIS" �
tii Vermoutb �- Cognac lAR,AGUA' DO sut Santa Càtharina Mayerle - Underberg �

,�.� g�r!�r!�'�,����r;JIJ������p��·���me!��r3�f!J�I!lr!,!'J��r!�[!I�r!I!':J��r!!lr!!lr!!lf!��!l���f!J���!l��r!Ç!!lr!!llf!1,'
, �,rt> /, '�5>? r

Acompanhada pelo so

turno troar dos oanhões,
a crise soeíal, alestea-se
pelo Mundô:Ninguemöu·
sa maisfugir á constate
ção da realidade e só
extrema myopia intelle
etual permitte 8 convi
c� lio de que a guerra
actual seja apenas o' COIl
flicto entre duas nações
em busca da' hegémoäía
politica ou militar. Si as
sím fosse, o Mundo não
teria evoluido e ,,9 aspecto
politico da8 guerras per
maneceria identico ás
do século passado."
Hoje, a genese dos oon

flictos e a questão social
-a luta entre postulados
economícos e theses es

pírítuaes. Assistimos á
eclosão de velhos dísst
díos pela universalidade
dos conceitos inspirado,
res do. guerra e das for
9a8 doutrinarias instiga
deras ,das reacções -àa
classes domínantes, ve

mos que os partidos po
Iítíoos :_ cenulli�llrradia.
doras do sectadliimo eco

nomíeo-soeíal, ".�. se so

brepõem aos propríos Es'
ta("�s em luta.
Cada soldado é hoje

um politico militante, um
reivindicador em plena
revolta eontra aB con·

oepções da tacção adver
sa.
A solidariedade doutrí

naríe alicerça,' Iii_) Mundo
contemporsneo, ,extra
nhas allíançae Internacío
naes. A amnldade -espí
ritual - traduzida em

identidade politica .._ le
va á communhäo nas

trincheiras, homens de
caracteres nacionaes an

tagoqlcos, vencendo fre
qur,ntemente

.

,poderosas
lorças hlBtorlca� � e, des
truindo hecterog:.eneida·.
des ethnic&s muito pan·
deraveis.
O ideal politico, porém,

dá aos homens energicos
imprevistos e. 80 Mundo

,

estäo reservadas grandes
surpresas, si näo copre
hender a tempo 9 meta
morphose, que vem se

processando nos�rece.ntes
movlmt\ntos internacio
naes.
O Bras11 eßt! alerta e

näo serà: st1rprebendldo
pelos acontecii:$..ento�.
Desde as primeiras' ho.
ras da guerra, (I Presi
dente Vargas, em discur
so memoravel, presentia
8 grande verdade politi
ca, aflirmando que as

origens do confUcto se

escondiam em .poderosas
razões economicas e so·

ciaes.
Não subsistem, affini·

dades nacionaee.' Agora
as semelhan�as

.

ideolo·

glcas compete u�ir os

povos e estabelece!' fren,
tes unicas ante inimigos
communs: é a universa-

, lizaçäo dos movimentos
revoluciqnarios, milagre
realizado pelo Livro e

pelo Radio - os grandes
destruidores de fronte i
las.

O dIscurso pronuncia·
do pelo sr. Adolph Hitler
BOS trabalhadores alle,
mães vem demonstrar.
sI duvidas eràm legitimas,
o fundamento social da

guerra européa. O discur.
so do Fuehrer germanico
mais parece de um dou
.rinador poHtico que de
11m chefe de Estado:

«No Mundo das deml)
cracias capitalistas, a

principal lei economica
reza que o povo

.

exista
para a economia e a eco

nomia para o capital.

Especial. da U. B. I. - Ie se exige. Não se pode,
Nem todos sabem que as- pois conceber uma doença

Ben-Hur Raposo sucar, alem de optimo ali- do coração, leve ou grave,
. mento, agradavel e são, po organica ou nervosa, sem

Nos, naoíonal-aocíaltatas, tir bem a força desta de tambem ser considera qua se administre ao pa
temos virado par� o in, :circumS'tancia e não deí- do, sob não poucos as ciente uma quantidade de
verso este prtnetpío- O xar que velhos pre�on· pectos, como remedio. O assucar maior que CI nor
capftal existe para a eco ceitos deturpem a Vlsäo assucar é um optimo toni mal, seja com leite, seja
nomía e a economia pa uacíonal, .co do apparelho muscular com agua.
ra o povo. O principal O sul clero do seculo e, portanto, do mais impor- Em grandes doses" o as
é O povo e todos os de- XX desfaz todos os tabüs tante músculo do nosso sucar p6de realisar funcções
maís são meios para ehe- pol!tfc�s. E o Brasll é organismo, o coração. purgativas e, até em doses
gilr ao tín». _. _

muíto joven para viver O coração doente, que norrnaes, é díuretico.
- ESBas palavras positi -enclausurado á sombra diííicilmenté mantem a íunc- Lembremos, finalmente,

vas demonstram á sacie �nto"pecente de velhos ção circuladora, COIl) o au- que O organismo vivo tem
dade 8 Inspíração dou- ídeaes, genuUexo ante xilio de remedios que lhe I a maravilhosa faculdade de
teínarte - da guerra euro- altares sem deu8�s. fortifiquem as pulsações e transformar OB hydratos
pés. O Brasil �eve sen· cGllzeta de NotIcias� regulem o rithmo, exige de carbono, em gorduras,

tambem uma maior quan sempre que disponha deles
. tidade de assucar, porque em quantidade suficiente.
maior é o esforço que del Dai que o melhor tratamen
__________________ to para augmentar de peso

seja feita com assucar, com
Apresado um o que, ha ainda a vantagem

monstro marinbo de facilitar a circulação do

desconbecido sangue e fortificar OB mus

culos e es nervos. É um

tratamento que devia ser

sempre utilisado depois
das doenças prolongadas
fi nas diversas formas de
depauperamento organíco.

Adoptadoofficialmente
no Exercito

Mais de mil con.. ELIXIR "914"
tos em donativos

Mesmo sendo de ouro.".

Não ha cartão de visita
) que proporcione apl esen

-

tação mais impressioname
que um

'La Linea.' (T. O.) � Pes
cadores espanhoes apresa
ram no estreito de Gibt aI·
tar, i.m monstro marinho
desconhecido.
O animal parece -se com

um tartaruga grande, Sua
couraça não é redonda,
mas tem a f6rma de barril
e mede 2 e meio metros
de comprimento e .2 de lar
gur.a. A altura é de 6 cm
trimettos. Pesa 600 quilos.

ra1ebe:n-feccio-
nado

Trajes elegantes, bem confeccionados
,

-

so na

Alfaiataria Torrens
Raa . do Príncipe 460

'IOINVILLE
Rio, 14 (A. N.) - O gran·

de capitalista portuguez
comendador Paulo Felisber
to, todos os annos, no dia
do seu anniversario, faz
graudes donativos ás obras
de assistencía, Hoje, dís
tribuiu elle 1.005 Cantos,
sendo: 502 para as ínsti

I tuições do Brasil e 503

I
para as de Portugal. Nes·
t�s ultimos lQ annos, dis
,tribuiu 23 mil contos.

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO,

Escritorio - Avenida Getulio Vargas
Tt1efone, 34

-

Com o seu uso, neta-se em

poucos dias:
1. - O sangue limpo, de im

purezas e bem estar geral.
2. - Desapparecimento de es

pinhas, Eczemas, Erupções, Fu
runculos, Coceiras, Feridas bra
vas, Bõba, etc

3, - Desapparecimento com

pleto de RHEUMATISMO dõ
res nos OSIiOS e dôres de cabeça.
4 - Desapparecimento das

maniíestações syphililicab e de
todos os incommodos de fundo
syphilitico.
5. - O apparelho gastro·intes

tinal perfeito, pois o �ELlXIR
914- não ataca o estomago e
não contem iodureto.
E' o unico Depurativo que

tem attp.stados dos Hospitaes,
de especialistas dos Olhos e da
Dyspepsia Syphilitica.

Vidros duplos
. Já se encontram á venda con·
tendo o dobro do liquido e cus-
tando menos 20 % que dois Premios em mercadorias no valor de 6:tOO$_
vidros pequenos. '

O que vale muito�
Um thesourol - O que
vale muito e custa pouco?
Ora, é o sabonete PEJAS.

. DESPERTE A BILIS
DO SEU FICADO
lem Calomelanos-E SaItani '"

Cama Disposto ParaT_
Seu figrido deve derramar. cl,......

mente. no estomago. um litro de biIIrI.
Se a biliS não corre livremente. Oll

alimentos não são digeridos e apodre
cem. Os gazes incham o estomago.
Sobrevem a prisão de ventre. VacA
aente-se abatido e como que envene
nado. T,udo ê ama1'lrO e a vida é um

mal'tyrio. '

Uma simples evacuação nla tocarA
a causa. Nada. ha como as famosas
Pillulru; CARTERS para o Figado.
para uma acção certa. Fazem correr

livremente esse litro de bills. 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 Plllulas CAR
TERS para o Ffaado. Não aeceite
imiv.çães. Preço 3$000.

Vais a

S. Francisco"
Queres comer uma boa
peixada ou camarão,

não hesite, é no

Bofel Central
São Francisco.

FRACOS E ANéMICOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTA.OO
00 Ph. o.. .ioio d. s..... S''''dr.

�...- ..... _:

Tosa..

Resfri&doe
Bronch_

Escropnvlo.
Conv.le�

VINHO CREOSpTAOO
6 um fleredor d• ..,Ilda.

PIIOTeaem e emBeLLeZAm

•

APPLICAçôES TECHNICAS
EM PlNTURAS DE CASAS.
MOVEIS. PISOS. TELHADOS.
BARS. HOSPITAES, FABRI·

CAS, CAFÉS, AUTOMOVEIS.
OMNIBUS. CARROSSERIES,
CHASSIS. FOGÕES. ETC.

•

DISTRIBUIDORes

Jnão Prosdocimo & FHhos
Rua 9 de Marçq
JOINVILLE

Fabrica de Latas
para productos seccos e llquídos �

, "

AFFONSO MEIST�R
, �.�

Rua Bom Retiro (ant. partic- Eisenhut) JOINVILLE

LATAS com tampas pressão, LAtAS ongi
naes e com tampas pressão para fermento em pó,
LATAS para : CONSERVAS, CANELL"A em pó,"
PIMENTA em pó, TINTAS de 1/4, 1/2, I. 2 e

5 kilos, GRAXA de 1/2 e 1 kilo, CQLLA FRIA .....

de 1/2, 1, 5 kilos com tampa pressão, BALAS,
CAFE.' e para muitos outros productos.

Credito Pr�dialMutuo
FUNDADO NO ANNO DE 1914

Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil

FLORIANOPOLIS
Rua Visconde de Ouro Preto, 13

Resultado do 385. Sorteio realizado em de 4 Dezembro de 1940

CADERNETA N. 13.912'

Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no valor
de seis contos e cem mil reis (6:100$000), a caaerneta n. 13.912
pertencente ao prestamista Carlos Frederico de Noronha, resi
dente em Itajaí
PREMIOS EM MERCADORIAS !\lO VALOR DE RS. 30$000

8834-lná Spulga, Lages
9961-Maria Inacia Schneider, Ponta Grossa
18990-Inacio Dubiela, Itajai
2502-Anibal Pereira e Cia., ltajaí
2823-Maura Meira, Fpolis.
19755-Zila Schalote, Santo Amaro
l03Cö-Ricardino Scheochete, Ribeirão Grande
1484-l'v\ilton Martins, Biguassú

'

6596-Valdir Rafael Costa, Florianopolis
5926-Antonio Adriano Dias, Joinville

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALàR DE RS. 20$000
4503-Maria José Lourdes, Coqueiros
14836-Bruno Kormar, Itajaí
3396-lvete O. Wolff, São Mateus
1936S-Maria Pia Vieira Borges" Uappcú

. 2585-Maria Lucinia da Rosa, São José
3250- Jorge Ortei Souza, São Francisco
6550-Perpetua Amelia Bodelia, Ima,ruí

'

16197-0scar Meyer, Joinville
1831l-Bernardo Leite, Colonia Santa Tereza
1836-João Alberto Wagner, Jaraguá

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 10$000
4434 -Ormelia e Maria Pacheco, S. Franciscó
19090-Ervina Schneider, Itinga

. 3831-Etelvina Maria, Florianopolis
19253-Maria de Lourdes, JoinviIle
US·14-0eraldo Schumer, Brusque
0331-Nelso Sousa, Itajaí
1712-João Madureira Tavares, Hansa
7244-Willy Ganer, Rio Negrinho
14748- Joaquim Maria Alves, Canto dos Ganchos
9aOO-Olivia Feijó Unhares, Itajaí

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS

8882-Helena Mueller, Joinville
17626-0sni José da Silva, São José
14694-Maria Eugenia Pinto, Gambôa
1081-MRnoel C. da Silva, Morro Grande
3')04-Vadecio Onorio. da Silva, Fpolis.
i9443-Edgar Fernandes, Rio Negro
9004-Seferino AlexHnjre Ribeiro, Paranaguá·Merim
5990-Feliana Pereira, Vila Nova
8471-Angelo Izidorio de Freitas, Imbituba
1413-lnoé Marcia Varela, Lages.

florianopolis, 4 de Dezembro de 1940.

VISTO: , João Pedro de Oliveira Carvalho,
Fiscal do Governo Federal.

Proprietarios: J. MOREIRA & CIA.

Vi
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Agencia em Mafra' 'I. Corresp. nàs maiores praç3S _O;País
•• . I,

. Oapital. autortzado . . . . 3.0&0:000$000
ResHr�vas ca."".....

-

.' . -'. :',: '600:000$000
Depoêítos e 'a'sidos .em- QG\J',22.000:000$000

fá�)Wdas a.s�·p'p'e!ltçõe� bancarias no. Pús; 5omo ,co,braqças,
�eS'�oll,tQs?���í!Uç:,� .j;le. t,ltulos"de "e?,pc;>rtaçao- e o.utra!, .ope
rações �& 'cr�itq'; pli!öses pa�a

< as principies Pr.!lÇall de;>, .País, ,
.) ,: \ :6 /, ,tfI'E:dmfite taxas modicas ,'.' \

"

, Á'

'-f ,,- \" ••
'

�<: �'.:�r x)·{ .;� .\�. _( d:,.,,_ :, '\'1.'
•.

.,�
'-'.

."" » . � !. � ..• ',,"\
.,

, .

.' 0'Va. Sll"'lâ�'abrJu pmQ..,é.qoNT�pse9�lTq.
Pq�PJ:,�RlI no ,BancQ. Agrícola' e CQ.Plerc,àl�
.�e ·,lt,�.u�m;e�D�u 5,,' Se,"a.�n��8 pQo;@., lez,l' procure
Upe.ilUi tl;lI:n\e�,te, :,·"o9S68 c��C;QvG 'de peposítoss.
'�u'e "W'8 ·-da<l""prontamen�,e .. -:toa88, ali, iq,fotme..
"óes, desejââas. ,,-

" ,I"; "

" " <,'

,': . ..-" "

'···i ....' ')' ." ..

"

'

. � .. :�·�t��Qt1,�',ª�J��â�··e.��nom�a� J���ilqlê;�te_.:,
Def,t�IiHte 8� menos 20$001) 'p o r' m,� z".;Qßmá
�'t;lta �p"opU'lar no BANCO AGRICOLA E COi\f
·MlI:RCIA'b D� HLUMENAU � verá 8ß ,SU8S

-, êCDomills'l autne.�tar progressívaménte, coo

forme' poderá verjffcar pela seguinte tabela:
�'

• '< ..

, fllt..l 3'n:o,. '240$00.0 m,,�s os j1:!�OS de o" ,5$872
',Em 2' anos' 480$ßQO mers OSM)UrOS de : . 22f905

'

Em 3 aORi; ,720$000 mals os juros de . • 51$637
.
Em 4;' anos 960$000 mais os juros de .'. ·90$609 ;

,

Em 5 '1!1:iOS }:200$090 mais êils juros de. • .: 144$271
Em l()anos 2:400$000 rnaís os-juros de • . 626$759

.
' .

, ", .Al�m., dJl, conta cIDepõsito' Popular. '(De.
�,positos in1'cial8 a, partir de'20$OÖO, subsequen
.tes a par,Ur,de 5$000. psra a qual são abo.

,

nado'S"'jJlros 'ríe :4,1/,2,Q/o aja.... o Banco Agr,'.
, cola e Comercial de Blumenau mantêm ainda
�geguint�s contas:

o'

A disposição, sem avise, com retiradas livres
=Ó,

•

para qualquer ímportancia . J.. 2 0(0 •

�" Com aviso previo (retiradas com avíso con-
'. 'forme a impodaneia ä retirar " 4 '0(0. '

�.• 'Prazo fixo' de 3 jnezes: er' .depoís 2 meze3 . '.

. de aviso para reüradas . . ., .. 5 'ó/o_ �'.'
,

Pazo fl'Xo de I' ano' -e j:l:epois' '2 mezes de: .

•

A
I "'aviso para. retiradas .� . . . • . . '6 0(0

"�fI
' J .a • l

,·(1)s juros são pagos ou capitalizados. .semestralmente,
�.__ . '.t !

Encarr,e'ga.se, çj,e"c1�,sSifi��Çã'��:' rnediçöo. e'
'}

l' ,
"

de todas as espectes dé madeiras- serradas, benefíciadas, em töros, etc. '

C::ere�es e mercadorias em ,g,er;al" parla qualquer pôrto do norte ,:m sul do
�

. Paiz, bemeom» para Ci) exterior: .

.

Recebe çar�as ,)de' imPortação, ;do Paiz r:

" ' o,� do Exterior,
".

pa��a "4esembaraço e :,

c redespache patla' as··praças· do! interior. "

... :...;>r . ..� ,
• ;1'·''');'';''' .. � ... •

'eín sémprevapores em porto, càrregando • Àrmazens'proprios • Desvio' da .Eslr. Ferro
"1 "".') , . 1./ ..

,

"t ":.J�)� .:; ..

, Ser�iço garantido e,�apid.O,�·�-. �PÍ'eçós modlccs' ,'.�',

ILIPJ ••,••,•••,•••••"II' ....'.'......,••• ,..,.,......'..i.'.'.,.,�,.,.,.,'�.,�••,.u·iiIí' r

.,...
_.

'

-

,. -I',:
'" r�. . t> �

FILIAL'JARAGUÃ,- RUI Cei, [milio Jourdan
,Ca.1.�tI Postal �:{. '65 '�� jEn'd. 'I'elegr.: cCAlXAlI

• ! .' t
HQRARIO: Das'IO ás 12 é; das 131/2 áS" 15,

. Sábados: Das 10 ás 111/2.

" Er a pomada ideal,
•

'

...... r
••

CURA TODAS':AS '

,,F e g'lÔAS,' tanto,
humanas �om.Q.-de.
animais.

' ,

//
/.
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ealizarQm-se actos sO-i·-----�-----.
lemnes no ,t:grejo Paro.. ,RdiÇ<'lO de hoje

chial São S,ebastião 8 paginas

, .

-==-:3IE:aE:iE::ls::ax
Sallue • Sangue • Sano.. III

SANGUENOL I
(Formula ,all.mã) �

lU,
nico Fortificante

nomp,n·1do com 8 elementos toni·
cos: Pbosphoro, - Calcio,
ArseJiilto, Vanadato, etc.

I
tom o seu uso no fim -de

II 20 dias. nota·se: I1. ,- Levantamento geral

I
I das forças e volt� imme·
II diata do appetite.

_12.
- O esapparecimento

por completo das dôres de

c�bl'ça, msom�ia e �erYo·

II :!::�si�m�:�o��di�ar:�
I'

I
emmagrecimento de

,am, ,bOS Ios sexos.

4. - Augmenio de i>eso

� variando ,de 1 a 3 kiIOS� I'
�I

O SANOUENOL é uma

IIIgrande d�s,�!>berta sciepti·
ca, - oplDiao do Dr. 'Ma·

IIIW noel Soares de Castro. '�

Domingo, 1'5 do cor· tiveram presentes 7 pa'
'

-

.

reDte�- o Exmo. e Revmo. dres da mesma Congre- Director ..proprietar o: HONORATO TOMEE.IN, -:- ,Caix" 12 ,-.- Tel. cCorpovo- -:- Redactor: João Crespo
Sr. BISpO' Diocesano, D. gação, alem de 3 estu
Pio de Freitas, houve por dantes-theologos do Se' Anno XXII tHI'

_ )araguá --' Sabbado, 14 de Dezembro de 1940 .'" S. Catharina -

bem de conferir �s or- mínarío Maior.
dens sacras a dois jovens Ao dístíaeto e beneme-
Levitas, pertencentes á rito Chefe espiritual da Central- t1otel �egistre seu Diplo- I'olhlallas
benemerita Congregação Diocese de Jotnville a8 ma ,Recebemos da impor-
dos Padres do Sag-rado maís 'effusivas' eongrs- Este velho estabeleci, Escreva para o Escrit6 tante tírma joinvillense
Ooração de jesus. ' foi tuíaçõea e aos recém- mento nosso, que já teve rio de Informações por Wetzel & Cia. uma bem
promovido ß dignidade ordenados as nOS88S te- o seu tempo e foi um dos Correspondencia. Caixa feittL tothínhs para 1941.
sacerdotal o díacono fra. licitações e um :futuro melhores desta zona, aca- P,ostal n, 1,5 (Lapa) _ Rio D08 afamados labora, Muitos' andaf!l' por ahi procurando, ds VIlZeS sem encon-,

ter Affonao Kuerpick e h 1 de id d b d
" trar, a sua bonequinha. E não raro, quando cheua o Natal, �

... ,C e

o,
e prosper a es.

I
# e passar a novo pro' de Janeiro. torlos Bayer, tambem re- peram que Papae Noel a traga no seu alforge.de graças e ill'U"

O semlnarísta Fr. otto prietario, com a sahida do cebemos uma folhinha, sões. Mas o velhinho vem... e não traz a boneca desejada.• CO'lTUf
Strobel recebeu 8 ordem'l NOTA r:ORENSE sr. FrafiZ Hesselrnann. I interessante e utn como compensação quantas bonequinhas esperamtambem o seu boneco...

Sacra do Díaconato, grau O Tribunal de Apela'ça-o Adquirindo todo o mo Bronchite asthma- todos os recursos de pro- que não vem_! CfJ.r0-eço uma! -=- leve como uma illusão vestida>

nue antecede a Investi bili t k
•

t t " de gaze - toda feita de deucaãos porções de carne e sêda, q'URi
�

'd
"

-

do Estado, deuprovimento ,llano e S oc �XIS en e, tica de 6, annos p� ganda da ecrieeltuada nlW vive como asoutras mulheres.
dura o sacerdocío. a apelação interposta por O sr. Osc�r Mathl8s, nos Ilrma.

-

o seu pisar marca um rythmo, na rua, que temqualq'Ue'tr
A Communidade '(:-a· Gustavo Weber contra Ru' so conhecido, está agora qu�i[�to� Pe�;a;duardo c; Se-

Os n08SOS agradeci cousa de exquesito e original: E nem todos, acredito, sao capa,.

tholícade Jalaguá, at" dolf friedrích.: reformando com muita boa va,ntade e t
ees de comprehender como v,ve essa boneca, quando eüa appa-.

tencíose e emoci nad f d t
Em cumprimento de meu de- men os. rece no seu vestido de "organza" de seda, 'como se tivesse esec-

, ,o, a, a de primeira 'i stancia e
es op;o procuran o razer ver, não posso deixar.de maní- pada de alguma téla passadista. JE a sua cabeça toda permanen

.em peso &s�istiu ás bel dando ganho 'de oausa 30
o « __entral Hoteb aos seus festar o �eu reconhecímentó pe- Para teu Interesse é bom que te, que idéas terd eüa II Idéas de boneca que quer ser feliz.

líseímas cerímonías, de- rim ir
' - dias de outr'ora, quando. Ia maravilhosa cura que u,:aba vejas: o melhor de todos e o Este asvno eüa deve estar esperando o "seu" pre*e"!te. Se

moastrande maís uma
p
F

� °d' d
.

tori dispunha de organlsação
de �e faZei'd' pondo-me radical- sabonete PEJAS. Papae Noel lhe faz a surpresa de traee» o bonequinho ... como

vez a fé lt
OI a voga o VIC onoso

b
.' men e cura 0,. vae saltar. de alegria!

sua no cu o o dr Paulo Medeiros ons quartos e óptima co- Soffendo, ha 6 annos de bron'
espiritualmente consola'

.

_

.

sinh� elogiados por sua chit� ssthmetíca, sem esperanças I Ball S li.R
dor. da Religião. /

'-

grande freguezia. Será um d� ficar cura�o,� taes eram as e ao a au

Aos actos solemnes es. Padre ' -trabalho digno e espera- grandtes quadnhda�esd de droga� No salão do �nr. Wal Anrtiversa'f:io8 Drausio Cunha, mspe'Cto
- -,

.

- que ornei, esanlma o co�ecel d
'

R á t d N
I'idelis TomeJia mos que o realize, o snr. a faz�r uso do vosso precioso e

emar a�. es [a a ova A,19 do corrente anni- e&colar.
Oscar Mathias, para que a poderoso «Peitoral

_

de �ngico de
_Retorcl�a, haverá ama versariou o menino Lélio. - Tambem - ,p1;ra a ca·

•0 I" Deverá embarcar por to- cidad� conte com' um ho· �elot�nse', E. quul nao fOI asa· nha á noIte um sumptuo filho do casal Leopoldo- pital paranaense seguirá n�
-

ISSa SO 0mn0, da esta semana pará 'a Ca- lei, ao menos, capaz de �:�a�afris��stJ�efiC����n��diJ:.�: so baile que será abrilhan Dulcínéa M..Rein�r. proxima quinta feira o s{�..

I
(j [j pital paulista, -o ,nosso dis satisfazer ao �a3eu crescente mente curado. tado pelo' exceJlente «Ame - Dia 20 registrou se a Carlos Albus, proprietario

No proximo dia .25, san .incto c,?nte!raneo r�v"1.o. progresso. Penhorado agradeço a- v. por ricana Jazz!, de Hansa. data natáliCia- d& sr. Wal do Hotel B€cker, que se

tificadn pe,lo nasciment\l ,de padre. Rldells Tome.l,l�, Ir,-
tão maravilhosa descoberta, da demar Rau, commerciante fará acompanhar de sua

... ã d D t
' qual aconselho a todos que sof· á R d EI A'lb

tolo S._lesus Christo, O néo· ·m O O nosso Jrrc or, Senhorita Irêne Luz frem do terrivel md a faZe(em' h
.

�
estrada Nova de etor· esposa, sra. . Lo ze us

presbitero; padre Affonso q�e até a�ora exer_!:eu com uso do .Peitoral de Angico Pe· On a- pIna a
cída. e filhos.

-

Kuerpick, com assistencia zelo e de�lOat;ão as funcçõ:s Terminou este anno, lotense>. JJO. U
- PasSou hontem o na' - Em companhia de

de todo o cléro da Paro- de coadJutor da par:..ochla com nolas distinctas, o DOFr��ci�c� ';í�·ê:��r. - taliclo do sr. vtctor Hardt, sua senhora, d,. Olga' I-t.

chia, ás 9 e meia horas do Sagrado. C.ora�ao de curso normal na escola Confirmo este aUestado. Dr. fornece a domicilio
do -commercío desta ppaça. ,Arruda, viajou para 8' Ca-

cantará a sua Primeira Mis' Jesus, em jomvIlle. «Nossa Senhora de Lour E. Lo Ferreira de Araujo (Firma'
- A 26 do corrente fes· pital federal, o Iilnr:=iFo'Sê

sa solemne em acção de .

O revmo. pâdre T.ome de!», tm Cajurú na capi Rec!llhida). "I p_CI tejará seu ,nataHcio a snra. Estevam de Arruda, fun
.

g aças e por intençãO dà Im, acaba de...er deslg�a' ta! paranae�she, a senhorita
çoL��e���6N. 511 de 26 àe Mar- 8nSSer:1 Gr 8. Erica B. Bonin, virtuosa cíonario do Ministerio da

nossa 'Parãchia.
_ do para coadjuctor .d� Villa Irene Luz, ftl a do;sr. Nes Deposito geral: Laboratorio Pei. p

consorte do sur. Paulino Agricultura, nes�e muni�t·

O revmo. padFe Vigario, Maria, n.aquella capital, on- tor Luz. agente fIscal do toraI de Angico Pelotense edidos pelo telepho- Nahl Bonin· pio. �',
,,< é

por nosso interm�dio:' -pe- de contmuarä a prestar a consumo em S. francisco Pelotas, Rio O. do Sul ne n, 53, ou na Casa - Tambem na mesma - Seguio esta semana

de o comparecimento
-

de Religião os recursos da sua' residindo nesta cidade.
•

Vende-se em toda a párte. May Bt Fischer. data, anniversaria o snr. para a Capital Federal, at.

todos os fieis para rece. intelligencia e de sua fé.
- Roberto da Veiga Couti exma. sra. Ru�h pl!mara,

berem os thesouros de �End.--Tel.:.7R;OR-OM';mA
....

I!ipA·>�.....
__I3S--_7Il'.S�_,HCA\·IX-A-P�w.OS-TA··L*n:l4!.3-4'I

nho, nsidente em Hansa. esposa do, sr.' dr. Renato

Primicias, que se v�o ef,
- Ainda a 26 registra Camara. ,:;,_ .

fectivar no Templo. Catho Padre Theodoro Codigos: R M 'I L se a data natalícia do sor.
- :para florian.opolis se-

_ " BORGES RIBEIRO
'

ua anoe otlrenço M S h
.'

'd
.

bb d ItY
lico, no proximo dia de Becker " de Andrade n.14 auro: c' neider, resl ente gUIO sa a o U Imo o sr.

Natal. ',' ,,'
A. B. C. 5.14 Ed. TELEFONE n. 155 em Joiriville. dr. Abelardo F. MORten

" Em seguida, á missa o
Encontra se em nossa

- Transcorre dia 27 agro, promo'tor publico re·

rev. padre Affonso imporá cidade, onde veio exercer data natalicia d.o snr. dr. cem nomeado para esta co·

a cada um dos fieis- que
as funcções de coadjutor O {4' m.

Renato, G-amara, distincto, marca.
.

se .�pproximªrem as mãos, da Parochia, o revmo. pa' ,.,An ."� 'ala
'facultativo residente em - Seguirá proxima quin .....

um 'g�sto solemne:- par-ä a qr� TJ1eoporo ßeeker.,· -d�� . ,_ V "',� _

nOSRa cida(it;, onde desem· ta·feira pata a calpital ,do

sua benção e' destribuição signado para sub�tituir o I penha t�mbem o cargo de �sta�o. o sr. tene�te L�o.
de recordações allusivas. revmo. padre Luiz Oon�a- REPRESENTAÇÕES director do Hospital São mda� Herbster, dyn�mlco
A solemnidade será abri- ga Steiner, agora. elevado DESPACHOS fERRQVIARIOS E MARITIMOS _ REDESPACHOS josé. '

. ; prefeito deste município.
Ihantada pelo cÔro poli ao vigario da cParochia do r I

E M B A R QUE -S
'

A 29 do corrente an
- Regressou de

-

Tres

phonico «Santa Cecilia-. Lucas-, no Rio de janeiro. niversario se o jovem René Barras, ondefora a serviço,
Ao revmo. palre Becker SA-O RA

' de�Paula, filho do sr. joão o snr. Leopoldo Grubbat
agradecemos a visita com

F NCrSCa DO SUL Estado de Sta. CaU:arina, Brasil de- Paura, agente' da' esta- do commercio desta praça.·
que nos distingui� ���������;����.��.���E.�.��Z�E.���.�.�-���.�����B,�����������E\���'��������

Cão hr��loc�.' �. �t
_ Tambem a 30 verá t' ",8�as, .

_______��----_------------ passar mais um natalicio, . I?pu·nos o prazer 1e sua

o sr. Silvestre Bartnikows ,VIsita o rev. padre. P�ülÃ)
ki, funccionnrio da estrada Krafmer,. que .por mUItos

de, ferro, residente em
annos fOI �.oa�Jutor de, nos·

Hansa. sa Parochl8 e actualn!ente
_ Transcorrerá. dia 31 é profes.sor. de Theologi�,

mais um natalício da in' no Semmano de Taubsie.
telligente senhor ita Marilia
Paiva, alumna do Collegio Estudantes que re·

�Coração de jesus-, de gressam'
florianopolis, e filha do Regressaram na semana

casal Argentina Paulo Ary finda: do Instituto Bom
d� Paiva, agente fiscal do jes'us, de jOinville, 9ß...c!o,
consumo nesfe municipio. vens Anton.ío ferréirq, Luiz

Carlos e Hiram Crespo,
Na8cim�nto8 Hans e jutta Breithhupt,
Acaba de Ber enriqueci Arno e Ema Harger; Re'

qo o lar do casal Naime nê de Paula,.do Qymnasio
fadei· Honorato' tomelin, de Mafra; e Irêne e Fulvio
nosso director, com a che Luz, do Gymnasio Para'
gada -de uma linda criança, naense, de Curityba.
na tarde de 1.7, para ser
mais um encanto dos seus Neg6cios na Capi·
dignos paes. tal Federal
Eligia - o anjinho que Informações sobre a mar.

desceu do céo neste natal' cha de processos e'm an.
de IP40 - recebeu já damento nas Repartiçõesmuitos beijos dos seus públicas.-
paes; parentes e amigos, ' Escritório de tnformaçõ�s
aos quaes cCorreio do por .Correspo-ndêrr:ia CaiPovo» sente se aatisfeitó xa Postal. 15 (Lapa)
em abraçar, desrjando a Rio de janeiro.Eligia as venturas de um ---"'----'o---'-_��

futuro pleno de felicidades.

ORRElefDotPoVO

Bonequinha. de sêda

GIL VAZ.

,�

ferida.
Eesern..
Ukera•.
Mancha.
Oarlhro.

Espinha.
Rhaumlllismo

Escrophulal
lliil syphililica.
SEMPR[..O MESMO I •••

SEMPRE O MELHOII' ...

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grand. Depurativo do S8ng�.

.'

ELIXIR DE NÓGUEIRA
O remedi9 'que tem depurado
o 5.nglle de tre. geroçõcsl
'f:more!l.do _com exlto II":

"

A.VlSO
I Viajantes Com o presente aviso

Para Curityba viajou es queremos tornar publico
ta semana a sra. Volanda � prohibi(,lllo dn. pu;;:sa·
Cunha," esposa do snr. gern, em nOSS&8 pro�rie

dades. Bem previa licén·
,., �.$\� ß ça, a qualquer pesaoa,

<8)�u [fi)@ � visto ter m08 já a regiE.-
� !1n.�

tar avultados prejuizos
I 'i)} lIlI��m�lJtO) r�[lJJr�:�

em nossas plantações.

I �,����'��'ê��-t� Retorc!da, 101240.
" , LIno PJazei8

..�
: , � . , .. Orestes Gadotti

» MII-S41m4 TEll «( JObé Gadotti
Bastlfo BaS88n1.

,.,

•
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


