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Segundo fonograma que DOS en�<del:m;i���;oli.,=ö préfêi�o tenente Leonida. Herbster, está defíbitívaíD�ate
assentada a inauguraçio do Pàço ,M�nicip�1 e da berma do Cei. �milio Carlos Jourdan. em data de 4 de Outubro proximo.

Expressiva
bomenagem

- s. Catarina 1.094

Telegramas da

guerra
Cnmo parte do progra

ma das Iestas da. Sema
na da Pstns. o sr. Max
Meldola,operosQ gereute

Ido Banco Agricola e Co' .

.

.

,

mercíal nesta cidade, i I Diretor-prcpríetarío . HONORATO TOMELIN -,:-

naugutou em seu gabí-] ,

nete o retratç do sr. P,re·, Ano XXIII ..,. Jaragúá - Sabado" ll.eie' Se�embro de,'1941sídente 'da Republíca,
'

..

essístíndo representantes ;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;-,�================

tr�8:'���:r���d�:,E!i!np��� O ilDportante di,scurso do,�,�taefe da Nação, sr.Getulio A �,r��r�;f�,�·�3,'t::�o�e��;;:
a etc' I

V
'

·

d
. -

·-

d
- grado lançando panfletos con-"

Aó' ,�e� decerrada a argas, 'pr,on,unela O. por ,ocaslao as coanelD,oraroes citando os cidadãos dei Lenín-
3' grado a não defender a cidade,

�r��n:o,q��e��::��COh'!:�·' "Brasileiro�:� 'finais da ,'·Seßlana ·da Patria" 'observada daqui por diante: ��C���I�� ��!;���df: s�e�!;:
""a Nacão. o snr Max .

. .. contram em posição de mftglf«), va. , • Conforta o coração de nesta verdadeira vigilía de severa punição a cidade, masMeldola dtsse lalguma8 quantos naceram ou vivem consiste em pára os privilegios �epou . nem admitir situações ex- armas a que se submetem preferem dar tempo aos russos

p,alavra8 de elogio a
•
.o· nesta fecunda e hospitalei afastados das t��r:e�n:��� cos, para as vantagens 'de cepcíonaís, edificadas á.cus os povos que querem so- de reconsiderar de defende-Ia

�,r8 construtiva que 8� ra terra, apreciar, em "'äla tingencias da:
. 'guerra. Não grupos ou facções. Os in-, ta do sacrificio da maioria breviver livres e soberanos. até o ultimo homem.

f '.

vem realíaando no Bra-
como este, o entusiasmo damos nem alimentamos teresses ',da' coletividade da população. Não .deve- 'Tudo empenharemos para Berliin, 11 (T. O. ag: alemã)sU, apos o. advento, do, viri1 do nosso povo, ve-Io motivos para vinditas ou sobrepõem-se aos' interes-,' os esquecer afição re- que a tranquilidade dos

- De fonte competente íntor-, �ta-do Nacíanel, espe- integrado nas demostraçoes desagravos de outrospovQs.· cente .ríos acontecimentos: lares, a ordem no. trabalho ma-se que um ataque caraterl-
cíalmeate- quanto -8'Ú -tsa- de jubile civíco da rnoci- Não podemos, porem, pre- .....:... ou se salvam todos ou o constante esforço para sadamente vlolento foi efetua4d
balho e ti �cono�fa. dade e dos nossos solda- ver como se desenvolve

.

e t d progredir são sejam pertur- ontem centra as instalações
Em seguíds fOI ofere ;p [lecem o" os. , portuarlas e objetívoá militare". ...

,
. dos, aplaudindo-os e. reme- rão os acontecimentos, em A� Nação compreende e bados. dél cidade cercada de 0dessa,eido um copo d agua, morando os -feitos dos nos- di h I d tlt d

.

tid Estas palavras de confi-
a08 presentes,e fei.ta co 'sos

, herois, na firme dis- quedcon içöes set.r�mos Cd a ap au e, a antu e man I a
ança e de firmeza, dirigidas

munícação telegraflcB. do posição de imita los, se
ma os a par rcipar os . até agora pelo governo. A

brasil
. .

P id t d mesmos e qual o quinhão mesma serenidade deve ser aos . rasi erros, creio que

�to agitsr. ,r�s ,en ,e a
as circustancias ': assim o de esforço que ,exigirá de tambem podem ser ouvidas

epu ea .' exigirem. nós a reforma violenta do L.. pelos demais povos irmãos
___________�. Vejo com grande alegria mundo civilizado. ·Oll E;tad�S, Unidos da América. A união nacio-

, "'. tão vigoroso renascimento
, Não nos façamos, por

nao en rarao na guerra nal é umä premissa da
Dia da Imprensa, dacoricíencía nacional. O consequencia, ilusões oti-

.

Londres, (U. P., AmE- união continental. Para que
" povo- brasileiro, de norte mistas e preparemo nos pa -rícana) - Os jornais desta possamos guardar o nosso

Por motivo .da'JP8��, a-sul, .em todos os qua- ra enfrentar as
. peores capital iniciaram uma cam-

estilo dê 'vida, as caracte-
gem �q\l�rtn-felfa, äö� LIla dr.&n.tes, nas mais distantes eventualidades ...,E' predso paQha hQ s,entido de adver. risticas profundas herdadas
da Imprensa; r.��ebem08 cidades, pos povoados mais qtant.er alertados os espi- tir o povo de que ,os Es. dos nossos maiores, a for·
do 8;. d�. VerglllO :Gual., longinquos, reverencia a rl'tos, e" precI'so que o

.

pa t d U'd
� _ ma essencial da nossa ci Osl�. 11 (T, .o: ag· alemã)�

bert dIretor da rapal

I
a 08 'nt os nao vao .. - .' , . AnunCia-se . ofiCIalmente que'.

o,, '. �
-

memorià dos seu·s pro-ho- triotismo exalte. os nossos e�ntrar na guerra e que os vl!lzaçao, Im�õ� .se supn de'p?i� de dois dias de "greve.tl,�o" <18 Estatu!1tlqa Q,o mens, mobí1izado; unido e sentimentos 'e a disciplina ' abastecimentos americanos mir las J)osslblhdades de ·�elnlCIa.ran-se os trabalho,s nas
Estado, o....�elegrama ,que'pronto a tudo empreender das nossas atividades se são àinda, "uma_.corrente- ,querela, adagar (j)S reSSêfl- m�ustrtas de fer1"� e"'nos: esta·
traDtJCfAvemos e que pelo agradecimento da Pa torne cada vez mais estreita não um rio". Essa cam.

timentos e�desfazer 'os receio lelros de �onstruçao' naval. .

muito, nos sensibiUse.u: trl·a.· As festl'vI'dades que
.

f' Sb
.

' JM-,"J e.J os I'mproprl'os de vizinhos
cDiretor �Correio, do outrora tl'nham o cunho te ��I.S !rme. " d�ss!m ed�'- "

.

c· c" O:1",lc:'" ���,��: tem .P?� fim:.desau '.' "t'" A' s'sas Estocolmo,l1 (T, O. ag, ale-,

J á C arem.o.s' ·em COll lções �
. .'

J ,'U ;';I..... tonsar <:> oh,nJsql;o do povo que se es Imam. .s ;_n? "mã) -,.Erp. conséquencia . d�Povo»· aragu 7" on- formalístico das comemobll ses pessoaiS Qu d IS armas nunca deverao .. \"01- !'!stado Ire sitlo,.a ,cidade de, .

. «ratulanões efusivas .m.o· raçõ'e'spuramente" conv'en- Imo I Izar" a qua quer mo..

t .. '. an o. e� " britanico quanto as chan
t • • -

O I tà d t t' de Y mento. os nossos recursos·' e a Iminencla de pertgo ées americanas e russas' ar-se cont_ra Itmaos:.a pre- s o es
"

eser a a �ar Ir aI,
tivo passagem, dis, 1m � ciol]ais, assumem hoje, o ,materiais e "válores morais nãoo é., pos...

siv
..
el aten.der r�.',i- contra a AI,ema,n.h�_;;_u'm Otl' paração' bélica dos povos 20 horas, ,Acrescentä-��' que a

Prensa Atenciosamentelt t I t' dI"
-

I'ca'nos e' defensl'va' e população norueg_uesaestã prol. .. cara er amp o e suges IVO � serviço da propria defe- vln Jcaçoes partlcu ares" misriw ql,le pode prejlldi- amer
. ,

' bida de usaretelefone',..,

. p.
.

.. de verdadeiras consagra- sa ou em função qos nos .

car seriamente o . esforço propriamente, n�o pertence ; IF'artn�ia' .Jle la"ta�, çóes coJeti:vas,� Todos par- 50S. c0,mp,romissos na obra B'a Agr'i .:.0. :de guerra' brl·tan'l·co.
. somente 'á' Nação, que a: .. Paris, 11 (T. O: ag, alel11ã �;Estarâ de plantão ama, t·

,

d
.. .

. neo,· co.... e d t
.

t t d s O d' I I d P �F
.

C· t' '1' ICI�am . O regosl]o naclO- Ide cooperação panam�rlca C::' I
e em - per ence a o o exame. me I,CO ega e au,

nhã a ar.nacla ên ra, na!. Em todos os espiritos omercta " .-

e constitue o ârsenal do ..
Colete� autor. dO,atentadocontr .

.

'. � . na._ - - ,-- - - ,
. 'C f . t N-

-

t' Lavai e Deat, deu .como resulta

j.,_D._�. do couro _b�:I_ri> Jormados tra�sra:e�,e�. �o im:peratiY-Q,"� \Wli-ãQ,' 'Pitia'l' em"RI êIõ-'SUl Opel'aribS -e_t'ràngei�·', o� t,nen e. ' 'ß-�" es a. no
'do- q!l'e 9 crimln'Oso :

.não sofre:-
. S--".

"d"
. o orguiho de ser brasllel�' nadonal continua sendo a '''I, ',. o.

I .

ros na Alemanh�' ,esplrlto, como..nao. esta na de perturhação, por�nto é. ple�

.' �a��lu.O, I
ro e Jr�l?athar pelo progres- p�ssa palav�a de 0r.���. Ac�a-se des�eos primei.' Estocol�o,(R). _ Segun Unha politica da America namente responsavel peloS 'sept

flona�oP.ohS' Ft;verelt� de. !9401 f .so c�mup1.. . '.'
, ,lNao há,' conJuntura dlflcll ros

d.
Ias,

dest.
a semBna se·, do as

� mI\Iß;. Ir,e,captes
..

es agredir qUé\lquer povO' ou' atos, �.... �.. " ....... J .

_limo. �r. Fab!lcante" .�a ""' � - FeI1sme1_}te, fiA0 ..chegou da nossa

éPo.ca, �ugar para "mana
ent.re

nõ.
s, o sr. Vic- fatis1'icas alemã8',encontram- violar o djreito' de·' outrem. .

.
�-" .

-

?
çao PaniDdor N. 2 - .....alxa

o momento' de por á pro I
.

d"d" 0'1 lh'd
.

I
'

'''R-�' h" <:> que existe entretanto Changal,. �1 (T. ,O. ag. alemã)t:Postal- n. 93 � FIQrial\Q�olis .

.,

"

as sa vações In lVI uals, tor von. Isa, esco lose atuQ mente no.. el(� ',. ,_ .
- Comunica-se oe Comberra

(Estadcl de Sa,rita Catarina).
r

• �� .as� ,noS.sas reser�as de
, .... ,. para dirigir.a filial do Banco empregados I!as industrD arraigado no corzçao de. ql!,_e o Ministro ,da Justiça aus�

So!r,�ndo, ha muitos. meeseus e�er�la ":Ioral e açao pa-
. Agicola e JJomercial de as e na lavoura. 1500.000 todo:s, das praias do Atlan": trãliano recusõu':-se'a leva'itlar a

duma ,mfecçio tio couro .Qab I . :tJ!lOhca. Ainda gQzamos de Companhia Tdefonica Blumeriau a ser ina :gurada operarios esltangeiros tico ás do I_>-aci-fico, é o proi�iç�o.d.o �unci9l!lIJlle�to dó

t:$', ;��i�r�: �é�'!ie ti��:�c��:; tranq�i1��ad� para �rabalhtr, ,Catarinense ,em �meiados '.de ,�utubro Desse total, 350.00'0: p.er sentimento da,iJ:)violabilida- partido comunIsta a1is�rahé!no.

péu quer ent C;!l.sa �u eil! ,?ubh; Je"pr�, uz�r e, nes e
. c,�n e� Rio" 6 (A .. N.)-Q, Co _ proXImo .e� RIO d? Sul. tencem �o se�u femmmo de"'ßo 'patrhnonio continen- EstocoÍmo, 11 (T. O.' âg. ãie-.

co, ·por acas�, VI, (pm al1UIl,C\o. de slmp d�s�m? ,h.on9 J�ntver '. :
.

JJ Em edlçao proxlma da Esses ,operatlos provem,
tal. Qualquet: agr.essã�, ye mã) ri:.Q "Daily MAil'" de

SUIt af;mtada,,,L�ÇÃOJP�RI�O� sano do gqto do Ip1rar.ga selho Na�lOnal de,lmprt� remos detalhp.s sobre esse da ltalia,. Pol'onia... Rolahda nha.'de' onde
_ viér, ha de .Londrê�' trifor,ma que.,(lesdéJ á'

DOR �.. �, adqulrI.pm '(Idro n� a farnilia:; brasileir-a pode sa autorIzou o sr. Juan ." >

'b I
. '.

"T h' �l'-' Ü]l encontrar,nos' ;formando o defla,gr,�ção da g�err..a_'�s botês

Farm�clI5� de DrNoganabModerna! a reunir se e relembrar a da. Ganzo Fernandes, liiretor, Idmp�rtad�tte ...esta e eClmento BI�Iglc�; ... "� eCDio�._ov�J!! a bloco mais numerosó"'de sa,lv1a':'17.ldas, costelrds mglelles
praça e, oyem ro, usel'� .' ,.

d:'
'.

I'd',o' presidente dá Cià 'Talefo- e \,;re 1;0. ugos\,a vla�" ."
na;n .. L:;\,;a, '. I'd d

' .. salyacalJj 4.008 pessoas.
e, com verdadeirO ('spanto VI, ta magna a naclona I a e. .

.

crançit ' Bulgariá-; Saecia �ac!ona I � e.s que Ja cOQ� .. ..:.,
.

�.

p

v.
'"

n�'s,6 a piiraliza.ção- do mal, ao sem luta's 'é sem ,Iagrimas' Olea Catarmeme, com sé-' N "

'

""e E� ""á':
'
tltulU uma ahança defensl..! . Toquio,.l1 (T, o. ãg: ale1nã)u$ar''o !1'�é�uii(lo""vidró" como, "'o 'panoramà "da vida de' de nesta capital, I) 'lazer Baile 'oficial oru�ga J1� S�8:�, va. - " lDm grupo;d_ejapon�zes 'que

tambblenh _setr,_agl?�.a!portadorbde outras nacões em outros Icireular, em' Hvro, 'a rela-
.

Brasileiros:
.

residiam .em Singap,ura acaba
ca � os pre os, vigorosos e o: ; . I

.

�

d'
'.

" t',', ,', - .. S·
.

d
.

b 'Ih de 'chegai o'a Yokoama a bordo
nitos.) ,1,:�, contmente,s; e, e!'!tretant'), ça� os seus ass,nan e " Promete excepCIOnal brl- 'Exibiçao -ua- . M.

.

A presença a.s n an-
do vapor niponico "Auzi Maru"

A abulÍdant� CASP� ql_le, tan: diferente e confrangedor. O Ihantismo o
.

baile oficial Carlos Gomes, 'de tes 'delegação de-povos-vi- Oêclaraiam que se v-:êr'ificaram.
to �e _aborreCIa, no pnnclpl:> da

ppvo e o governo do Bra- '.

t; que se .realisará em a, noite zinhos ' e-' as mensagens' intensos prep,arativös militares
molesh'a desilpareceu para sem· 'f tA I.<·d '. 'd'f"1 E lo lo n

-

a 4
'.' 'B'I'u'menau' 'I b'd d t em toda a Malasia .,

,pre. " .;:", " _.
�I em �aul (), na" I ICI xp. a.. de de outubro pro,�lmo, . ... .

.

. ,

,ca oros.as r�ce I as e. o
"

,
Hoje, e� nossa cas�, a Rua, emergencla ...

que atraV'ess�- btica de polvora' no salão _da velha Soele�a RIO, 8 (A. Nl - U ':" da� as Naçoes deste hemls-"
Berna; 11 {T, O,.a . alemã) _J

�!Iv:a JardIm n. 63, �� .• t.orna.se m,?s, .

conservar a equam- de d'e Ahçadora�, o etecldo dos .n�meros _de apoteoh ,fe�l,o, demonstr�1!1 uma per" O .jornal'italiano "C�hiere'dela
Indl�pensavel um Vidro dess.� midade, guardar-se serena Segunda-feira, pouco an ao sr. dr. Interventor fe- co CIVIsmo fOI o concerto feita conpreensao dos nos- Sera" anuricia que 1.500 cami-

��'�I!:!�loraro�§l�' fa�rq�::;:��, mente, evitár os) perigosos t� � das 2,2 horas, a �ida_de decai no �stado . '.e. Snra.,' da! '�odedade Musical Car J sos ob)etiv?s de, progres�o nhões nor!e-amerinanös estã�,
nossoS filhos não s6 par'< com· choques, de forças que tan fOI sacudIda por um -VIG- pelo prefeIto munIcipal 'te Ips Gomes de Blumenau, e da smcendade· da nossa Irafeganto tcäsantemtente, pebitér Fetidas: Peladas, Eczef!las, tas ?esgraça� vêm causa0' le.n·to es.ta�pido. Procu�an nente Lconidôs Herbster e. realisado no Fort� de Co- cohd�tJl 'I!?Ii�it:a.

'

�':: ' i:n����a�erfal bé���, d�aBrr��:
l!,fecçõeS-r--S�bace�s, ParaSItas, do a humanidade. .. do averIguar o OCOrrido, snra, Ana B. Herbster. pacabana, após a conde- As represe-ntaçoes da nia para a China. .

'tao comum nas crtjlnças, como, S
,-

'f'
. .

. .,
-,

d f
".

b .. 'A
A

r d? 'g ai
tambem, para trafiimento dos

.

omos 1.!,ma 'n.açaopaci 1- tonStgmmos saber que SI;: O. balle q ua.·f az 'parte c�raçao ?S o IClalS �ail-· . rgen_; 1O� e, o'; .arq ,u -

nossos' cabelos e· combate infa'l ca e o, nosso maIOr empenho déra uma explosão na f� do programa das festas de 1::lros, reahsa�a pela' Ci)f.I�la. a pr�.metra ���f��da pelo-
l�v:1 e certo 'contra -I.caspa ter: i '

"

.

I, brica .de polvora. da S. A� i���uguraç�o' do. Paço M� .. h�ade das, '?lIssoes mlll!a' seu llus!re ministro . da
I �s-Ir�in�a.us:do'ra de tantas d�en I Professora. P('rnan;buco Powd�r Fal'- nt�lp�l, val reunir no

salaO-j
res estrangeIras. que vle: Guerr�, ,e ambas

., tra�endo
ç "Auforizando'! a) v.' s. a fr'�ze' d I tory. SItuada no outro Ia prmclpal da veterana so- ram t�mar par.te .nas com�. o .e.scol de sua ]uven!ude

-I desta o"'uso qu'� 'mais lhe con-
'. ,Iris Fa e do do ri,o .rtapccú,,�êl;ljcs, ciedade todos os elemen- moraço.éS da IndependenCl'íi mlhta� - mostram �tnda , ... q t, : , ,

venha, assina se o amig,é ·muito ,':' deoositarios na·· cidade d.; tos. da 'O'ida' oficial e social a eq.ificantg <:olifraterniza - -Q TerlroF dos Maridos.
grtlto:;.,:" .",,:. Em, re,ç_çot,e alo do snr .Tolnvilla os Srs. H. Douat jaraguaenlle,' • TQdo PRODUTO, CO-' ção \d�s nossas änrras, ótima comédia. qu.e o

(�ss�tb�Q�l�T'b�ELHO._ .In te.rvenJol' Fçder,al. acapa Bt Camp. . " .A ;decoração está, a' caro MESTIVEL deve ser ANA- Neste glo�ioso' �ete �e CIne Buhr, val exibi�

,_firIna �eêonb.eci'ta pelo ta1>�:-
de ser� -oomgada

. �.Iret��a As éausas de sinistro, go. �� Studio.Maga, de LlSADO antes de ser lança· S�t�mbro c,�elo de vlbraçao '

'R�as vezes o cinema apre-
hao �ntenno HIPohto Gregono d� �rup�o escolar cf-lano ...t? conforme parece foram ca Jomville, que Já mandou do ao CONSUMO.

, c!vI�a! concito .0 povo .br� senta u�a comedia musical do

Pereua.. �Ir?nda" oe .Oaspar,. a suais, no emtanto o

inquc-I
a Jaraguã os srs. Moacyr .

Procure óu escreva a sll.elro a, continuar' d�sci 'alto qUIlate de!.O TERR�RContra Caspa, Qudedac' CabeClos dlstmta educadora senhOrita rito policiál aberto irá. em e Deey Magalhã"'s. afim de Org·anizaçãÔ Comercial Ca- phnado e coeso, 'Iaborloso DOS MARI_DOS», que o Clne
Brancos, Doen�as 9 ouro a- Iris Fad<,1 q h I

.

. . -'. .' ". . f t Buhr anuncia como o seu pro-,
beludo? .

. _ ..
' ,ue � a gu�� pön�o esclarecer 05 'so:" .,procederem OS Pflmelr�s tarmense

_

'

.

e con lan e: �orqu�, '!les. 'grama da proxima 4a e 5a feira .

•�OçÃO PARISODOR N.2. finos I cl(Jna no� � upo e.,
" :Nao houve, porem, VI tI I d�alhes do trabalho a ser Rua' JOãO Ptnto n. 18 mo atraves de riSCOS e Digamos; para começar, que

Form!1I�. do Dr. Lerand, aca· cpL: «Abdon Balista', des' mas a lamentar.
r

efetuado. FLORIANOPOLlS provações, saberemos man-
.

esta exelente pelicula aparece
tad,Q qUlmlco

.

ta cidade. : IJ ,ter bem alta e inviolavel como excepção' felis--entre as

.

A v�,J;1da. �.m todas. as dloga- Prof.:ssora de apuraJo .

'

.' " .

. , 'd"d d d Pt'''' ,obras de seu genero. dada. a

ridsdo�rd� '. '.
.-'

"

.

d ��������������� a }gnl a e a ana.
. pertcição e equililirio de �u

- Nao encontrando em seu prep�.ro,a �ua. ,ause.ncla e � J
.

' � "

". 'argumento, Ha nele personagens
forneced�r, . remeta. vale postal certo. será notada no ��ta I�

End. Tel.: :OROMAIA. = DO/S NOTICIAR/OS que falam e' agem de modo ve-

de .10'000 p�ra Clilxa Posta,1 n. bJfclmento que vae deixar. . Codlgos: :2... rosimil, um desenrolar propor·
93:- ELOR!ANOPOLlS ou, pe· ond'. C -SfU' trab:1lhc se ha

' BORGES, RIBE,IRO, • em Iingua portu.l!uega donal á ação, e aind.a, pa!a gau�
ç� pelo serviço de REEMBOLSO , A. B. C. 5.a t:d, 2 ·f I

.

-. O· J P
'"

B-RLIM dto dos que gostam de nr uma-
e pague �o Correio ,q'lando, re· r!"velado de. forma. a m"re I �: s açao. . ,. t serie de «gags» de grand� ori·

c�ber o v�dro ou vldlús da pre... ,ce.r ,fr�nc9:; �1�glOS, Por ,.
. • Onda, 25,31 m _ 11855 K'ctos ginalidade.. .,cl't'u"LOCÃOPARISODOR N 2 outro lado- fehCltamosQas' & CAIXA POSTAL n. 34

-I' ..
2 2 '.1-

.

o."elenco e con.stttuldo,- para
-. REGISTROS NS. 447 e ..

gar pe.la optima acquisição _ Rua ManQel L. de Andrade,14 ... 'Hora: 2°2 a, 2� 1°5 "citatm�s ape!las 'os .noTes dos
68.916.. ' ,." TELEFONE n. IS5 � e

.
a ,. .' • 'atores a'e maldr pro)eçaO',"--por

No fil!J do anq, em Qeze�blo q�e a..?a�a de fazer, com a � •
.

H A LOCAL,
' Dorothy Lam0,ur Jack Benny

ellviart:mo�'ao,s qlle nos pedirem dlreçao tio seu grupo es I _ .

'), ,�R., ,

. T., Edw�rd" Arnol, Binpie Harnes,
�,oção Pansodor n 2,

.

uma ar· eolar entregue a proficie;n- Ononf4e,�''mete0 I DOIS n()tlclarH�8 de' ultIma� Betty Gro,b.l� e o engraçadissimo-
ti�tlca e elegante. folh!n�a com cia diciplinada de uma das ' 11' '..

" • hora., dfanamer,te ' � "creoulo Ettdle Anderson.
blóc;o para o�sfolhar dIariamente . ..

'

I I'
alêm de outros firindes propa- m.als' ��alS . fIguras do mJ\- .

" .

ganda ql1e distribuiremos. gl:.H:'tlo' �atarinense. '. REP�ESENTAÇOES Iostltuto Rocb� Loures
,n.

uvid,os _::N,arlz- Garganta-Olhos -Do.resde cabeçarebeldes DESPACHOS�fERROVIARIOS E MARITIMOS __:_ 'REDESPÁCHOS ""i .

'd' .olkos,,·ouv.dos·,""'" 'Il!I!I::' I .

. 'Eic'lIilsivamente p"'ra molestiaw e o

CLINICA ESPECIALISADA'" c M B A R QUE S ,""
I ' ,

'I': .... , I '

.

.' naris. e garganta.". ,

';_. 'D,R�' SADALciLA AMI'N
'

II bispõi! de aparelhos os mals mod'ernesllara,examelde
,-< ,.: ",CQngultórió :

.

.l' Rua 15 'de Nuvem:.bro� 74'2 _'.. 'I C.�SÃO. ,·.;f.R.. A.NC_ {S.C,'O_... ·.· DO SUL -. ";Estad_,o d,e S.ta," Ca.tf.arin,a, B,rasil. ,.1"
.' 'sua especiãlidade. "

'"...

(ao 'da'Farmácia Orion) BLUMENAU:' ,

.

_
_ , Ri�hlin, Rua do Prlncipe. Fôn�, 334. JOINVI��é )

.'-.. '.... ......
. _.".-'lltfi'"illf............�__;fI\1i...-,;����,.. ,<" "." ,,,,

,�,:;,--

Caixa, 12' -.- Tel. cCorpovolt -.- Redator ;_ João Crespo

.... N.

Berlim, 11 (T. O, ag. alemã)
- Na segunda e terça-feira, a
60 quilometros a nordeste de
Smolensk, registraram-se atã
ques sovieticos contra as posi
ções alemãs, com o apoio de
çarros de combate. Os ataques
fracassaram devido a forte de
fesa alemã. Os russos sofreram
fortes baixas, sendo destruidos
varios carros de combate.

Berna, 11 (T. O. ag. -alemã)
- Na noite passada aviões
desconhecidas sobrevoaram a

Suíça Ocidental. Os aparelhos
aproximavam-se do nordeste;
em direção oposta. Os' aviões
sobrevoaram Genebra. Como
Londres noticia que os" apare...

·

lhos ingle'zes 'bombardeàram O
norte da Italía, supõe-se que os

aparelhos violaram a neutraíí
dade suiça,

\

Q'ànundo é a'alma'
, do ,negocio.

;J.� .•.'- •. ..:_-'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Relojoaria e Ourivesaria A VISO,
Correio . cro� Povo - x - -l_3, � 9, , 1941

R./SCHBIETER 6 OESTWICKI - c: postal, 18 Blumenau
auoo BE�Z, latpiero, com fabrica de

artefatos de ferro e folha, a rua- Presidente Epi
tacio Pessoa, nesta cidade, avisa ao publico J

em

geral, que aceita encomendas e faz trabalhos de

calhas, encanamentos d'agua, colocação de pias,
descargas, chuveiros, banheiros, �xgotos, -etc,

_" �tt-.;":

. Dr.Waldemiro Mazureeben
\

Medico
Consultorio e residencia-: - Rua Marechal Deodoro

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

I Dr. Marinho LQbo
Adv�l;ado ,

. �

Escritorio e residencia em- Jôinvilê'·
Rua Abdon 'Sâtista NO. lOg _- Telefone 613

f""" _..
-

l,_: Cons\lItas, "�s·�qulntas· i�ira& .

. I
�_

Gínasio : Partbenon ,ParánaenSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- .

Correio do Po'vo -·"-,.13 __
:-: 9, -, 1941

�======�======��A=d=O=��d=O���k�ia�l=m=en�t�e�pre���Municl�deJa��ã �kddea���aus��
- 0 i. no Exercito

• 1 __
,'.' ·IMPALUDISIID..r '-ELIXIR "914" Dec"eto-Ie.· D. 86 o Doutor Aldo AvUa da Luz, Juiz Substitute}
,,' 1'1 &'

_ em exercício no cargode Juiz
_
de Direito- da. Co..

Com o:s'eu -uso, nol�se em Dispõe sjos v�ncimentoa do.s protessores marca de jar8g�á, Estado de Santa Catarina, Brasil,
poucos días

. . municipais e determína outras provídencías, ,na forma
_ d� leí, etc. -

.I,. - 0- sangue limpo, de trrt-
• '

--

_

.

-

_ _ ,. FflZ saber aos que 0- presente edítal com opurezas e bem est.ar geral. O Tene�te Leonídas Cabr�l "erbst.�r,. Pra. {prazo de sessenta (60) días virem, que por parte.2. - Desaparecimento de Fes. feito do munícípío de Jaraguá, no .exereicio de
de Breithaupt & Cia me foi dirigida a petição dopinhas, Eczemas, Erupções, u-

t lb
. _

de acôrdo om li autorização do . .

.,
. . . S Drunculos, Coceiras, Feridas bra- suas R ri uiçoes, e aco cd' t teôr seguinte: Peução wwwl: Exmo. n�. r. Juiz

vas, Bôba, etc
,
sr. Interventor Fe�eral e aprovação u Depar a- de Direito da Comarca de Jaraguä: Breithaupt &3, - Desaparecimento com- mento Administrativo do Estado; Cia estabelectdà com armazens de secos e mo-��:t�o:�ss!�U��e�I��c�b���� > "DECR�TA:. lhados, nesta cidade, á Rua CeI. .Emílío Jourdan.

4. - Desaparecimento das. Al't. 1 - �S P!OfeSBOr�S mUDlcipaI! p-as�am vem, respeitosamente, exp?r e requerer á V. Excia.
manífestações sifilíticas e de a ter as denomínaçöes de titulados e nao títu-

o seguinte, digo, a V,' EXCla., por seu Procuradort?�?� os incomodos de fundo lados.
_

. bastante (doe, n.) o advogado que esta subscreve,sííílítíco
.

- Art. 2 - Compreende se por professores centra o espolio je Dtto Kathwlnkel o seguinte:5. - o aparelho gastro-mtes- I
- -

. _

.tinal perfeito pois o '.ELIXIR titu ados,
• . Que o Hotel Brasil, desta cidade. de propriedade914. não ataca o estomago e a) - os diplomados PO! antígas Escolas Normais do falecido Otto KathwinkeI�, 's4pria.se com gene-não, conte� iodureto. Secundarias ou. PrimarI�s; . , reros alimentícios no armazem do Suplicante queE o UnICO Depurabv� it�:se bj - OB g'nasiaoos,

_ I· . .em 'quotas e épocas varias, recebia pequenos pa-�eemes��ci�fs�!s ��� o'1h�� e d� c) _ as que concluíram _o curso tcomplentar goamentos por conta (vide extrato de conta cor ..
Dispepsia Sifilítica de Grupos Escolares.. .

.

f'
'. reate anexo); Que na epoca atual o debito do'

.

d I Art. 3'_ Os veneímentos dos pro essores
"De Cujus" para com a requerente éra de . . .•Vidros up os

municipais, a partir de 1. do e.�osto do corrente
842$300 (oitocentos e quarenta e doi.s mil e tre-Já sé encontram á venda con-

ano, passam a 8€Jr es seguintes. zentos reis) conforme costa descrímlnadameute::��� ri,�::o ���}�Ui��ee d��; 8) - Titulados:
. .

.

.

nos anexo: extrato de cl corrente, fatura e .du ..

vidros pequenos I) _ Normalistas ou,g.fnasianos,mensaI8260$0 pllcata n. 15.777; Que na forma da Ieí, ao se estarII) - Normal!stas prímãríos ou comple-
$ processando por esse juizo, de Díreílö ao. , In.v;en., ,menJal'lstas, mensais -'

,- �20 O. tario do's bens do dito sr: Otto Kathwinkel, à Supl,
S b)-- Não Titul�dos; mensaís. - _.: ,.190$0 juntando a dooumentação neeessaeta, requereu oDESPERTE A Bill

.' §-untc.o - A. despez� >;�ecorrente do aumen-
reu pagamento, o qual teve aceítsção e concor-

DO S·EU' 'FICADO', to dos venelmentos ,dos pro,re�sores, ,correrá, por dandía do Inventariante, o mesmo não acontecen-
-

conta do. excesso da .verba d�8t�llada ao �ag8men- do com o Curador, da Herdeira ausente _
e o ,-dr.

Sem Calomelanos-E Saltará da to dos vencime�tos ,dos_. compiementaristas, �o Premotor Publlíeo, os quais, conforme se vê p�JasCama Disposto Para lade orçamento em vigor.
" . . _'

-..; certidões juntas não concordaram e impugoa-r,amArt. 4 _ Havendo 'c_onreJ?-Ien,c�a para o
_'
en-

o pagamento pedido; Ql1e V; EX'cia�,- por despachoníno, poderá ser._tlesdobrada It escola. que, acuse de 3 de maio"p,. p. (cert. anexa), mandou reservarmatricula"de mall� de 4�" alunQ8,� e eXistl)m,. pelo bens em poder .do Inventariante para solução, damenos, 15 c8ndidat�s á - m�tricula" dos, quaIs, ,lO divida impugnada, isto certamente por con�tat'

�m idade obrigat�:r_la.
__ .�. . _I' '., 1"

.

" '" esta de documentos :r:evestidos d� toda,,'as forma.Art. 5 - Serão d�&Ig_nados pelas letras. J.i, lidades_ legais e ,oonstituireoí- 7uma provar basta1ltee "B" as clases da esc.ola ,desdobrada e conslde- 'da obrigaçl1ol, e não. se ter rUQßado a impugnatãorada cada uma delas unida�e escolar.
.

"" , em prova, de -pagam�nto_, remetendo o credor, óra
,

§ unico �'Em SUbS�itUlÇ110 á classe E :>,?;- requerente, para as vás"ordinatias; _Que a' Supl.derá ser. Qriada uma. escola,�_si per8.ist�r �or malS
vem pela presente, no' prazo .legal de, 30 dI�8,de um ano a neceSSIdade, de desdoör�mento. '_ propôr como de fato propôsté' teQl,' _<tontra ,o:�s.Art. 6 -;- Quando o professor. da e,sc�la �te8- polio de otto Kathwinkel aI presente ação' ordlnadobrada,.reger a classe

_ ",B:', terà a gratIficaçao ria de cobrança ,da quantf�, de 842$jOO ü>itocentoscorrespon�ef:lte a uD,1, tf'rç�, d,�� vencimentos.;-, - 6 quarentá e dois mll e trezentos reis), d� qllal é§�UDlCO - Ajclllsse B -" de es��la isolad� credora. Assim,-requer"8" TcitaQão""do 'espolio"'fde.

XAROPE poderá ser confiada a ,professor auxilIar. com a
Otto Kathwinkel, na peSSQl1, do Inventa�i�nte,� o

_1.-" 5-
gratificação de 130$O,oo'et designa�o e� ��r,ate� dr� Placido(Qlympio,de _OJJveii'a para 'responderinterino. '- , ,

-'

:.' c � .' aos termos da. presente ação 'ordinaria - de cobran •

Art. 7 - Em ,todos os aS,suntos ref�rentes ,ao
ça oferecendo a defeza q�e tiver, dentro c:lO"'pf.a.

AJUDA A COMBATER A magistério mu'nicipa�" bS!D,?omo no. desdo.bra�ento zo' legar-e ,peee' que seja. feUa, :digo, seja o es�o ..'TOSSil E RESFRIADOS de escolas, �erl1o observados os_ clIspositIvos das
lia 'condenadó a pagar á Supl. a quantia'-' 4e . ',� .

� * " .
.leis estadu.aIs regu!ador�s da. glJatéria. .. '.

ó 842$30Q e. mais. Q,os custa,s:. P�de " qu.e ,'8 cftaQ10!PSS 56 PODE FAHR BEMI� ,

'

.. ."Ar-t,:8 ..,.... E�te decr�to-Ier entrará em V;lg r
do dr:"Placido ülimfpio :de .Oliveira, Invent�'tiaD;t:e,

. n�dat�,·d� s.u� �ub!icaç!�, r�,:?�adas, a8 -_ di�posi-, residente na cid,aele ,:d� . joinvi!e, .seja�: feita �or-------.........çoe�. em; ,contrário., ;- ;. .

-

,>' • '. cartà. liprecätotia' baso mão sej� en�ontr� do
r nf3�ta

, '
.. '.'

-_ -

.

. �prefeitura MUDlclpa!,...de J�araguá, 2.9 �e) I1g.9st�, :cidade o�deJcõmumente' se en�ontrl!: R�que'r m�is
H

.

t- " J'
. '.. de 1941..:. -'

"
. , "

..

. -. a, d�itaçä:o' do dito Inventariante _, para-' todos! os

O D ii aragua\'\'" - ... , . t
.. a��.)" L�o�ida.

s C. Herb�te.� d�!!Hf�$ terq10Bi e. atos da
.. -9au.sa,'·até, final','1Il)..

'b peba.
.

(j "
,",

' , " .

1 Re�8to San� ;, de"�fPrel!�, Pl'�ti�standp, taII\��Iil 'pel!> depoime�to
_.. , �'" �"""_-_.;.., ,...,,_ 4-....-f

- :.. �> '�� *,.�: .� "''' --"""'\ � •
- !,' f' ••"

-�
'" pessoal �o In,y6n�a�i�nte,,, exaJ;ll�s;e apl,'e,entaç�o- '.f" P"tó1iiíefâiio : Anuelo lenetla - Portaria ..R. ·;100 r '-� L:':. '

• de livroB"com'er?'Ial� do de f'.uJ�s J ,e d.a'rl!�o»llia� ..
-

,

.

' \ '}!. l .. i· ,"

. - .. '. ' ... _: SU:plic'ante� ,e \-inals pela, inqUirlçl1o. 'de, ,�est�líl'unltÍlsB
. � 'B I 1·

t
' . O 'T-enente Leonldas -.Cabral Herbster, Pr�fe� cujo; roJHlel'á, .aDil>es8ntado oportuDamei'Dte em 'éár-SE·I\-\P�E o MESMO I.ô��. '.; I oa mesa. on� qLlar o�. to do Municipio rd.e .Tßiraguá1, no, uso '�as

"

�trlbuI� torio,,-dentro' (lõ. prazlJ legal. Dá..-se. á:":prese!tte� S�MPRE O,�ELHOIt,'... • •

I Çompl�to ser�l�o de res-, ções que _a Ih,e confé'1'e; -

-

-', .

,
'r
ação o valor, para efeitos 'fiscaIs, 842$300t� jul(to,

E�IXIR ,DE N?G��IR�, ",' ••• ' ..' '" taurant. 'Ch�o/��cada .tod$ls j�, TRANSFERE, para. º� 20:·liJ�t,rUo, !"!��sa, par�l vae la prova d�. p:agametité (I� I'-Tax� 1Ju�iciaria.I
Grand. Depurativo do Sangue

" 'os s,abados e. dommgos, reforço d�s� verbas.�2�.J L2,á.l" de;_) o1:Q's�ento Jaraguá; 5 de Junho de, 1941 p, p. LUIZ :de' Souza,J ,

• , ,,_.'
�

_. ,),
•• , .em vigort I<�S qu�nt�a8 rE?sp:e��vamen�e... ,ie �s. ,

',' 5. 6, 41.-,5._ ,6. 141. J(Coladas ,dUBS �s�amp{Ipas "esta-

':�I::'-e'�A�A�M�R«A�;"'R_:'L'-':y"'l,,' I"" .1�ot�;���t.:��l;·��.T��YSa�ti��e:g08t� *r�r-di:��;::ab:�{���:7.�����:�i:�;11��'. ""� ',! -.' , • I' -
, -,'

"

'

, de 1941. i:_ ,,: ' ){' .,' "" .... :., '-, ,1 _ 6"OS s-eguinte�'docilm\:mt08:l 1 procurâÇ11o" e "sua,;I

'.

'.' ',I'"'

,: .

"

._,' -',

_
,,' ., , i" :J'- 1-', I�, ">I'. .

_

ass:) ,LeoDl�f!S ç:;., H'1'!bster COp,�8; _'1 exträt<?: �e c'OD,ta _ COfr�pte t e �l copia; 1'

,- , , "J;c::.�' � ','u,
'

, •.

.

:..,..,_ I _
I-'!átura e 8t copIai' 1 dupl!c.ata e-'sj copIa; 1 _- TaJão!C=X �li �� � -\ I', ',-,

'

-',- i .'� :..
. '1,t;,l_

1'_1
,':: '

'! ';t" ';�Portar.a-B,. IO.�·� '
..� ãe;'Taxa Judiclarta; t 'c�rtidão. d?,'termo d;!)dee.IIl ..i'1

': Acaba de 'receber g�anars �9rtlmentos de fazendas em. g�raJr '�."':. . -':;;,:,:, " ; -('�.' . "".;.' .

-

.

" li: raçõ�s prestadas- ()elol i Ulvehtarla_pte .dr.,. PlaClido\" -�, � , 'iii' _'
" - l' 0

__ ',' ':0 Te-nente Leonidas Cabral"'He'r ster, ·Pr�lei Qlympfo de Oliveira, lpass,ada :Del6,. escrivl10 Ney': . �:. -'.,' . .'. -

d'
u. V! 1<1:11:1.-7, '.t'oidOliMtin�e'-p-�Q'\dle jafaguá, no uso_ das l)trlbu�. Fr8nC!); 1 certidão do:Jterm'J ,de 'de'clarações ,pretl-Aprovelt,em a',grande b,\(xa�de,p(eços nos artigos e tnver ó_ 9qe� que_ß)I�rJh,e confér{'l;. ' �

�'
� >-- w

. 'tá-das"pelõ .c;::urador da; he-rdeI!'a a'll:se�te;t..pfltlBada�' " �
-, .• '_ .

__ .
-

-

:" �';h-

:c::::lI1'
.. PROROOA por quln�e dtas, O'prazo para ::-1J'elo::.escrivão Ney",.Fr�nco} 1e certrtlãöf.tl�.. .I, t.êr'tDo

I
� Generos llilmenflçlos. ßm3(j51I,,,,;,_ coó�ança. sem mu.Ha dO---lmp{}s�� 8/- ExpjO!'a�a.o de declara·ções prestad�s pelo dr. Promoto�;s,PU.'. ,.,.: 1-' -

-: � 3., . .,' AgrlCola � Inqu8�rlal, no cor.rente ano, '

',...
,
blico. ef,passada pelo ßs-erlvãó Ney Fraaco;(t' cijr.- 'o j _! Compra e vend.e produtos éoloniais fi'"'''' ,) .' �;rt'lV' �?P': 11: �i1:�� .

" CUMP�A SE
... Udão 'doi elesp.achof.dO �. IJr",�uiz. de r>ire!to d�llt8--" -- _."--- - -

,

'1· '_ .

. .

_

-

1_ ", .' - � rtefei�u_ra MuniCipal d.e, Jaraguá, 30, de agp_B:tot Comarcaf mándando r-esel'v�r 'ben� ein' poder {(toc::i: Para às suas compras nao' se esqu�ça .. Ci,a ._ .:_ ._

\ b ge,1941. " .:__ l. :-"'. ";" ..
; fI�, �l c- Ilnventa'riantee, passada ;pelo e�(}�ivã? NeyF1'���o.

'I"
,! ,i\-�'i' -, ,j' � -'

- .
-

_ .. 'r
.

'�I
ü (, �? �

�-e � M�) l;:eowdas C.- Ifprh:�ter. ,f.iei�OS. ,o.,s,��út..
P�

0d.nCIuso.:s-,fOi ,prOf.9...
rIdn', o sêguí�teI 1. ',"""'A SA�'. ,i liAA-RL " "';0 �e ':: hfl l I,"'> � �t-t L I "b

'I
cl'_'u1 ,_ ( J .:- f desp�c1lro: D_1.z:eor!!lo-'o e�)'d. �e'ProC-_,;,"'CIVn �('),fit.,: " -L ," "'.I."J , �I�qr,,� ;�

<' ,} '!�';�' -' Portaria D.·' lOZ/: t'fI: 8S,'s-eigundairpaTtetqu?"''ã h:eranç,a' é r'epreS�JltillI8,>

.',
:1''- ;;:j;) _-. ,'. ,r". _ "

I .r-. '

.. _ em Ju�zo, a.tiv� é fpa�slv:ameute. pel,o .!n!enb:lrIJ�tê),..c';' ,,' ...' I

-�. _ • O Tenen�e LeoDldas Ç�bral �erbster'IPr�fe� salvo tJuaft?lo� dá-tivt/'�18r.o é ·que o r�v�ntarlante�������� t�d�Municip� de Jara.u�, �o uso d�s ���l d�Je8p�i�_.��Uo Kßthwlnk�;ßr.�äbldo ºIy�.'C.. -'. -

_' -,

CO•.'.' çoesj·q1!.e
a llel:;lhe ,confér_�!, 1; Y"r

'

e .•. �! -, pIO' _dedOlIveu,a, nomea.do peJo dr. Jll!Z de :pIreHo,
,- BAN"O POPULAR E AGRI �Ia RETlfIÇA, I!ara'i�sé Pe'reua o Borne ��, p,ro-. (Ils._ 9), não tem capaCldad� pr(}cessual-p1un'-rep�e-....

-

-

, '. -
/ "

, 'fessor nrOVISOflO efetIvo.' pa Escola Mix,t'8'" _eyqil-, sentar neste feito, l) EspohO-1 Executado. Comen�
I§I 'D''O' 'V-'A''LE- 'DO I-T'AJ'&I·�ilO' ,", ,,1!l,��z.�'Jsa·i)�l'� dé',Pedra; d��I�fifo]iiI:-Á_�t�; 4eg�,�,l�U- tãn.d? :o'att 85': �o·. cod. de· Proa .. Civil" Ped'�� 'B.
IX] ",..

. _� n�l:Pio'13::nro'" 'l-J" ;d'lt''1' .,f.f, ;I.�, MartIDs diz, qU�.Jquando se.trata de Inven�ai'�ß�te,_lXI ) _ • �'. '

"

_ _ _'. 111' -

�
-

_.' r' ,. ,G@MUl��'I9JIE·SE:' : - dativo, e por',exte�Qão, de I�ventarjante JUdICI-aI,III '1 CQ.operaJiva de trédito' de Responsablhdade LImItada, IÃI _' - ,.iJ,Pref.e-l�ura·��nDlCIpal ,de Jáwgbâ,�O.tlde��gosto!'''para qu� o espolIo -S6 consIdere representllda1 é� . j' .'
.

IXI de 1941. ,� -, . 'T�l ',:", uecessarlO-que todos 4s herdeiros compareçam,I§J Autorisado a funCIOnar pelo: D�'eréto n 752:>, de �,de Julho- de 19.41, lfJ _ ,", :' a_ss,), J'J�QDl��S, C. �JbsteJ,' ou' sejam'citados", (vo'I. I, pa.g. 263),/Assim-, comolÃ] assinado pelo Sr. Presidente
_

da "Republica �. regIstrado no ServIQo� � _. -', '. --.l' ':1 .. !lr.! -, '. � ',Y ,

a unica herdeira rdo Espolio e�ecutad,o, se enc6h-IXI";,_, de- Econom1� Rur'.a,) d,9 Minis!erio 'QS Agl'lcul�Hn sob D.� 'l,tl�7� III �-"
Q _ • DeCret.o��.ß�·, -.lS �;'l Dr � ". _ tra> em log�r incerto (�ertldõ.es que o�a se juntam}III. J' ,,-, em]6 de Julho de J941. ,)f'ß!!, '-':111' ',!.:::�:H�..:! ',- fl,

.. ,:j--;,;�;,J.l'� ';')'
. to'rnase'_:mlstsr, sua,c1t�çl1o por .Edltal,cI>Portantoiii -

-
I

,.,

"

''l-,;')I ��r:i!i3 • 'e:�i;"b�rJ'M�,ntê Leonidas dabral Herbster, Pr�feI-. determino a Publicação de .e,dltaI, ma.�'Ca�do oI§I SE'DE EM· BLUM E,N'.,1:J ,fI i�"�i J "'-'�l[Jqm 'tOlfldô (Mlmiei-pto de jaraguá. no- uso das atrIbui· prazo d� 60 dias. O S3r. EscrIvão' Qa Plll)bcaç!oIII' .
" ' "

'9' (,-, f t
.

I
.

M t
�zJ�fl(;:g,,· ma Q� e Otl'EfdÓl':>nfijrmldade com o Dscreto lei federal de editais observe os dispositivos do art. :t7� §)' §DQl _l{ua 15 de nov,t!;mb,rQ n. 231em _rene a grela an

?�)t'III-·b:-i3.f9�':>�l:Y14�tle:_abril do _corrente'aDo; ,I- .:' .. ;II e,IIIj do..c@d. do Proc. Intime· se. Jaraguá, 4'de,�. CAIXA POSTAL ,N: 104 -=-_-:._ Ellä�r�o J�legr).: ßANPO:�.-�n?w�;:' :;::;3 �;;,l�'t'l-i;' .--OCi _ '.
_'

_ DE9R�T.A: � :-
-

'setembro de 1'':141. i\ss.) Aldo A.vHa da L,!z -.JJuizIXI ,�
_. -- .•.•. ..lI.:), ,

;0 JIII,I(,! . 'Ât:t;'il ,1.4- lAs� exibIções públIcas" promoYldas ,Substituto_ em exerelclo". Em VIrtude do que' é oiii
. ." _

,

". Cl:, . ,

<

.•?illr ifêl'äsJ é'ddifá�dei desportivas_ fi�iadas dirétw!lu in- pras.ente e�ital ,c?m o prazo de, 60 �ias, pe�o quall2J EMPRESTIMOS DESCONTOS, DEPOSITOS, ,"_, lÃ'! dirétamÊmte ao Cons�lhó' NaCIOnal de Desllo,rtos, chal;llo e· CItO· á dita Johanna Kathw'tnkd, l�side�-III .,

" -

,-' ,\ ..�.
- j

TO"S.)· IXI "serl1o isentas de quaIsquer impostos ou ta�aE! mu· te em logar ignorado, para dentro do prazo' a�I.III COBRANçAS> E ORDENS DE PAGAMEN
_ III nicipais. .

.. ma_manclouado, tomar. conhecimeI!to do. reque'ri-'-IAI·' [I) .. ·Art. 2 - �ste _decreto, entr.ar_á em vigor Ime� do- por-Ureithaupt & Cla.,
-

e alegar o �ue tiver, aIXI EMPRESTA ESPECIALMENTE- AOS ,A-GRlÇULTORES III diatamente, revogád88 8S disposlçoes em �ontrario,"'l)em de sua defeza, sob pen1)"�de. re.veha .._
E p81'a.�III '

DEPO'SITOS Ih taxas, a saber: � .

. Prefeitura Municipal de Jaraguá, 5 de sete��"que chegue 8. noticia ào�c76n��_ci_!Il�;n(Q::. !1ß' tpd 8,1111. ,-: �Paga,�para.. _ _

as me ores IXI bro d� 1941.' .

.
se passou o preaente eß�$81 q_ll� �el��' ;a._tl�Jl.do )8� III -Cotita

-

Corren�� a Dlspo�Içao _

, .

$ 2o/ali
"

ass.) LeoDldas C..
Herbster portas do forum, no lug?r d� .�os�u��, ?, outrosJ III ',Conta (�órt�nte, com �VlS0 Prevlo �

" 5'0/0 111 de ig�&} teor para sel'�m Pui}!)lióa�oa )'el� flIliften.
'l-.lfI Conta tó.�r. ren.-.

te' DepOSItas Populares " 5 1}2 % III .

sa OfICIal do Es.tado e

Impr6.Ús.. a. '.1.
ocaL

"D.a�.
o

te
;.IÃ] C -t -e;" rent�!Prazo Fixo' por seis mezes"' 6 % . III passado, nesta CIdade c;Je ,'Ja!agl;!á..,i' aos ��IS di s:IXI on_ a", ,_�r -' •

-

/ IX]

II:;:;":�
do mez setembro· de tttn nU'f"eV�nt08��qúa�anta e

.

'III
-- !Jt

'n �.' por doze mezes· 7 a o IXI
., .SaideYe'tbeöFlslar um, Eu Ney Franco'ê l'eilcri:v.âo_,ô snmclrévi. As')-III .' Ab io·d�S '9 1/2 ás 12 horas e das 13112 ás 15 horas. 111 i�i�pe'o Aldo Avila de Luz -:- �uiz SlIb�st�tutP..' efjl- exercic�o.IÃI

er ,. f-. .

.

.' b III
DR HOMMEI! Está conforme o trlg,nal, do' ��e)Uou fe .. IXI .<c 1 ,i(lß.t�l �t,�C)s Sabados das 9. asoU oras:. .. 'Itl

<o.

HftEMßTOGEI�DOt __ � Jaraguà, 6 de setembro' (le .�tt�l __ ' =-....l_f���'�L[§J)I]�rillillifriJ(!lli1li1li1��I!I��IIJ��,�IJ1��linill11l21� .
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animais.

TONICO·

Pomao aMinancora
, , .

E' a pomada aídeal
'CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de

'NUNCA EXISTIU
IOUAL!

A Farrnäcia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA- úlce
ras que nem 09]4
conseguiu curar;

Dna ;Ca-rolina Palllates';' "de, joinvillf>" cú'rQ'u com
!\UMA SÓ -LATINHA, uma FERIDA D-Rfr9 ANOS!

Têm havido ,cen.tenas ,de
. �ura�, semelhantes '.! !

Adotadà 'êIh 'muitos hosplt�es, casa,lI de saLlde e
r olinicas. particulares. -

AVISO IMPORTANTE:. -. A ver�adeira ePomada
Minancora� nunca eXIstIU a na,? ser. em �uas,

latinhas originais com o emblema slm�6hco aClma�
'Recusem imili1ções! Exijam. a verd�d�Jra �INAN.

- CORA em sua latinha ,ongmal.
. REPAREM, BEM AO .COMPRAR! ,

E' um produto dos Laboratonos. «MINANCORA-
"

..

, " de�jOINVILLE '

Seu figado deve derra,!,ar, dia�i;a
mente, no estomago, u� btro de bdlS.
Se a bilis não corre hvremente, os

alimentos não são digeridos e apodre-
�

cem. Os gazes· incham o estoma&'o:
Sobl'evem a prisão' de ventre. Voe.
sente-se abatido e como qu� en"!ene
nado, Tudo é amar�o. e a Vida e 1lDI

·martyrio.
'<

...

"

,.

Uma simples evacuação naQ _tocara.
a causa. Nada ha como as f�osaa
PiIlulas CARTERS para o Flgado,
para uma acção, certa. Faz�m corre!,"
livremente esse litro de blbs. _e _vooe
sente-se disposto para tudo. Nao ca!:'-
sam damno; são suaves e con�udo Bao

maravilhosas para fazer a bibs correr
Iivremerite. Peça as PilIu]as CA:R
TERS para o Figado. :Sao acc.IW _

imitações. Preço 3$000 _

.,

ferlde. --

. _ELIXIR, DE· NOGUEIRA
o rein.dkl que t�m depur.do
o s.n'gue 'de tra. 9cr.�õês I·
Empreg.do com �Itô' 111.1
."

. "\

ES_pinhes
Rh.umetls'{no', �

,�çrophule�;') 1;- y
sy,.phllili..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital

•

lHB
C-.:1i'rdo do 1'0,,0 �J{..,... fl - º - 1941

ATENÇAo!
4a. e õa. Feira • dia 17 e dia 18

A's aventuras 'dê um êav�lhdro tímido,
na melhor comédia de todos � os

ternpos 'intitulada:
«TERROR DOS MAR,IDOS':.

C!to';prazo legal de 30 dias, lio Executado Comentan
'

.

ES P O RI ESC' J4o Suplicante vem propor, do O art. 85 do Cod, do - III, Orreio'' _

' O"';'O·:{
de citação de ausentes c0lT!0 de: fato proposto Proc. Civil Pedro B. Mar- �

.

- ".

_tem, contra o espolio de tins díz que:' quando se
Com brilhantismo in- sístenoía 80 gramado do

O Doutor Aldo Avila da Otto_ Kath�in�el, a presen trata de-Inventario dativo, vulgar, reallaou se do- B= aaíl, São prdtagouístás
.

. ,.'. te açao ordinaria de cobran- e por extensão, de inven- mingo ultimo, em home- na preliminar o omogenio
Luz, .J�IZ Substitute em, ça, afim de ser o Suplicado tariante Judicia, para que o nagem ao Dia da Patria, conjunto do lcaraí de Passou-se a semana de culto a glorwsa emancipação po-

d J
.

. .

}' t "C' J 1
litica do Brasil. Vi'veram pobres e ricos, operarios e artistas.

exereicro, lila cargo e UIZ condenado a pagar ao Su espolio se considere repre a corrrce CIC I@ 8, . 11'- oínví e e o 20. quadeo homens õe espirito e homens de armas. de novo irmanados pelos
de Direito da Comarca de plicante a importancia de sentado é necessária apre. cuito da' Cidade", que do Brasil. Esse prelle mesmos anceios - quem sabe? - distanciados embora mais de

jàraguã, Estado de Santa 9:800$000 «,n�ve �o!'!tos.e sença, digo, é necessário organlsada pelo presfí nos oferece perspetívas um seculo no tempo e,na historia, de Jose Bonifacio, Cunha

Catarina Sr'I f ,nov.ecentos mil .rers> com que todos os herdeiros gloso Clube Aimoré, teve palpitantes, uma vez que �����it' Gonçalves Lêdo, no coração da nova geração d-o

.

' aSI , ,na arma
os juros de mota e custas. compareçam, ou sejtm CI'- como vencedor o estre- será em dísputa da dís- 1 t

� b d d do
d I 1

� 'W ' S o porque nao morre esse espirito de rasili a e,
a EI, e c. Nestes termos. o Suplican tados ..

, <vol. 1. pago 263", ante Harry Guíese do cutida taça "Relojoaria passado Gomo do presente, que creou a quintessencia da naeio-

faz Saber aos que o te pede a V. Excia., a ci Assim. como a unica her T. G. 406.
-

Baumer", ,nalidade. Em toda parte nôs quatro cantos da Patria, a chama

presente 'edital com o pra'I' tação do espolio de Oito deira do Esp. -executado Este jovem ciclista sur- O quadro B 'do Brasil permanece aces� r>ô� corações. Não importa o com_odismo. de

d 60 d·· K th
.

k I p'ree de 1 d
.

á' do "f uns-que não erea situações; mas que. se adata, servil; nem o

zo e, las VIrem, que a WII) e, na pessoa do se encontra em lugar igno- n u reve an o-se pisar o grama o OIS al saudosismo de quantos não esqueçem mas aparentam na con-

por parte de Reinoldo Rau, Inventariante, dr. Placido rado «certidão que ora se um e l��rtl fo de grau de cado de 5 elementos, que veniencia, �angidos ,pela força impuisionadora asnbienie.

�'e foi dir!gida -a petição Olyrnpío de Oliveira, que [untas torna se mister sua valer, 'pois desde a se serão subetítuidos por Vitoriosa expressão'que o sonho de Rui cristalisou, ha

do teor seguinte : PETIQÃO deverà ser citado por Pre citação por Edital. Pottart- gunda velta ' eomand.ou [ogadorea que Iutura- de 'ser a unica que primeiro comprehendemos no lar, que OUV!-
INIr"'IAL" c c J' tori a co d t t f

mos na escola e fazemos, nossa na vida pratica, quando -nos ,

\. ,. nxmo. cnr. UIZ c� orra para [oinvile, onde ,to determino a publioação .

,rrl a com '8U on a- mente ormarã? o quadro achamos em comunhão com a grande alma da Pairia. Não ,é

de Paz DO . exercicio do reside, .caso não seja en- de ·editais �arcando o pra-I rIa vantagem 'sobre, os Extra do Brasil. feita de conoeniençia, mas de einceridade, essa expressão
earco de Juiz de Direito centrado nesta Comarca zo de 60 dias. O Snr. Es I demais, conqurstando pe.'

,No prelio princip!l.l, o civismo! Sentimo-la no coração, longe do estomago, - álimen-

,da Comarca de Jaraguâ: onde comumente S9 encon- crivão na Publicação dos.}� p'lrim�ira vez a vitoria Quinze de Novembro' de tando a ve'rda'de do- qúe nôs ensinaram as tradições e antepas-

REINOLDO RAU
. no Oi Jt d Cid'�" " '1 f � . sados, pela beleza da nossa historia; pelas sensibilidadel$ do

, VIUVO tra, para que, no prazo do E'lditais observe a� dispo-' reu o a' ave'. JOlDVI e are. a sua €8tréa nosso povo em cujo ambito se formaram lar e escola, sonhos e'

i�dustrial, domidiiado e re, artigo, digp. no prazo de sições tio 'art. 178 § § II Waler Jans�D,.colocou- em campos Jara'gusenses aspimções, tendencias e realidádes, de geração em geração. Isto

sidente nesta cidade por 10 «dez' dias contados de e III do Cad. de Proc. ln. se em2o. lugar, mtegran E' um quadro integrado uão é cousa quese aparente mas e civismo. É força e constanc,ia,

seu procurador bastante, acordo com o que precei time-se, Jaraguá, 4 de se- do a valorosa' turma do púr nlunofi! da Escoia trabalho e renItncia... E' ",aber 'honmr e saber defende?' o sOlo

doc 1) d d t' O d' P
, T G 406 E 3 t Q' 'O b que herdamos dQS nossos maiores ... " E' saber ser justo e ter, fe, !

, n. , O a voga o qúe ua o o Igo do rocesso tembre de 1941. Ass» AI· '. . m O. pos o umze ae utu roo Cer· estar pronto a acudir ao primeiro chamado e correr as oficinas
<t'

es!a subscreve, ,vem, res Civil �fereça á contestação, do Avila, dâ 'Luz - Juiz chegou, Ar�ur �mme�. to estamos que os eatu, onãe o terro e aço se transformam em' canhões em couraças,

peltosamente, 'propor como que Tiver. ficando' desde Substituto ein exércicib doerffer do 'BraSIl e em dantes joinvilensea tudo em trilhos, em locomotivas. em_a1ados... "" ,.

efetiva�ente ora' ·prbpoe, logo .citado para todos QB éEÓ'í vidu'de" do que é � seguida 'Yalt,',er C.' Hertel ·farãó para proporcionar E' te� olhos, para as belesas que _priméiro.n(ls desperta-,

Porm d t d t
' tambem 10 d" bI" I I ramaatençaonoberçl),-e.çeapagam,'n'um, declino'crepuscu-

,.

ela a, presen e pe- emals ermos e etos da present� edital com b pra"
�

,

,( aurl-ver e 80
.
pu I�� oca uma la!"ao ulti'f!!o lampejo de vida,Isto e civismo,.- ci'Vis,,!!o que

t,,;ao, qu� é ao mesmo tem caUEla, até final, tudo �a- �o de 60 dias', pelo qUai, e Ge!,hard Breitha�pt do bonIta, eXIbIção de fute nao dura uma semana, mas que não morrerá.nunca no coração"

&10'.0 libelo,· ,contra o es forma e sob as pertas .da, chamo e Cito a dita Johartna T. G� 406 conseguIU o 5r. bol. brasileiro.,

poll� de Otto, '�ath,!inke!, h:i. A presente _aQ�O temi 0_ Kathwhtkel, sesidente ,em lugar. '.' :; I A es,quadra' principal
á, cUJO Inventallo. ora se. yalos de ,9:900$000 e vae logar ignorado, 'para den-I

CumprI0 �SSlDl o Clu�e ílo Brasil amanhã nãO'

processa �est.e JUIZO uma Junta a prova do pagamel1 tro .,do praio acima men- Aimoré malS umJ1 etapa contará com o concurso Aniversarios ! 'Visitas
�ção Ordmana de Cobran, te;> i.ntegral da Taxa Judi, cionado, tomarem requeri em favor- do �sporte d,e dI? B�llock. Lourenço e Waldemar Grubba

�, no· qual pr?vará: t.> Cla!la. Protesta se pelo d"e, menta, digo. conhecimento I nOS8a .terra .. E ess,� ,:m Haroldo, que �tualmente Aniversár,iou se honte"m TEI,Uveglnenosio .qSuhaUrtina�afell·Oraff, a
�ue Oito.�athwmhll!cel- p�lmento pes�oal 'do Su- do requerido por REIN0L I motivo de smcerp l�bIlo -s� encQotram J fora da
lárä em, vI�a q?atro ,(4) nO-, plicado, {la pessoa ,de seu DO ,RAU o alegar 'o, que para todos eSp?rt.l8��S Cidade: perigando ainda o ,sr, Waldemar Orubba, tar1e, em nossa redação o

tas promIBsorlas-� se'1do r�presentan.te legal, inqui tiver a bem de ,'sua defeza, no cenario esportIvo Ja- a gre,sença de Matias, socio da importante firma' pintor Eu.genio Shumaloff.

uma de 3:000$000, emitida riçl\o de test�munhas jun. sob' pena de' reveli!:k: E pa rag!laense. que luxou um dos joe- jaraguáense B e r n 'a r d o que se encontra em nossa

por A. �omes, com aval. tacta de �oculJlentos, exa ra que chegue a noticia 'ao _As merecidas le'li�ita lhos no jogo com o
Oruba, cid3de, onde já pintou va-

8.0 Suplicante (doe; n",2); mes de, livros comerciais, conhecimentO' de lodos, se çoes que ô Clube Almo Seléto. Espirita esclar.eeidó, �e rios quadros. Em palestra
ás �res outras de 2:000S_OOP vistorias, etc, O advogado passou o presente' edital ré e -0.8 ":!alenfes e bra. Ao que fomos informa: ve�do-�� ora ammo e ,�, que teve com diretor deste

(�OIS contos d� reiS), dIgO, que a presente_, �bscrev:e que será afixado' ás pcrta.s yos clchsta[\... receberm, dos estreará um nuvo, t�hgen._ta ao ramo de ati jornal, o aI tistista menifes-

2.,200$000 (dOIS contos e ,t,em o seu escntorlo nesta .do fGrum e outros de JUQtamoB, aquI; as nos· elemento, sendo que o
vldade que abraçou, o sr. tou se sob e o nosso jor-

_ d�zentos mil r�is);.' .... cid�de á Avenida (:íetulio igJal teôr,'para serem Pu- 8a8. resto das, vagas serao Waldem�r, Grubba te,rn naJ. de ,uma maneira mui·

2.�0�$000, ,�dOI�: contos e Vargas n. 160 e possue: o blicados pela Imprensa Ofi. '.
preenchidas pelos reser, c?nseguld? elevar os cre to sjIripatiça, o mesmo fa-

c
� -I�ezêl!tQs mil reis) e ..•. telefone, n. 34, onde e �PQr ,eial do Estádo é Imprensa, A�anhä o futebolmter- VIH1.

,

. dItOS �a fIrma a que per· zendo quanto' a nossa ter'

, �.400$000,: (dbis c�nto� e onde po�e, receber ,ql,Jai,s,_ 'local. Dado e passado nes- municipal terá ma.js �ois ,A embaixad�>,visitante tance, He ,forma 10unv�1 ! a, cujo panor'ama não se

quat{.ocentGs.mdrels», q!let intimações. N.T.P.D. ta cidade de !äragtlá;aos,encontroe,que por c�rto chegará pelamanhacom col?�andoa entre,as pn cansa deadmirar.

a.l}exad'as á esta pe Jaraguá, 12 de" julho, de seis dias do mez de se- levar�o mpa gr8Ifde as- u "Expres8o".. melrc:s.do. nosso p�r-que E' pensamentode-alguns
t lção �o� d�cl,Jm�Qt<?s I]s. 1941. p.p. LjJiz de ,Souzà. tembro de 'tnil novecentos .

comercla!.".,' admira-dore.s da arte de Eu�

, :t ,-' 4; ,�'. 5 :res,Péctiv��E:n_ 12/1'/.41. ,12/7/41, cEsta' e quatenta e um. Eu, Ney Cd·t' M � t'u O' Pred- I· a' I '9uerendo reuDlr..os seus genio' Shumaloff fazerem

te, estas, porém ef!1lhdas vam coladas duas estampi franco. escrivão o' subs.
. re' I O " :lmlgos para festeJar; �om nesta cidade, proximamente,

,pelo: Suplicante; .2 ... Que lhas'estadoais, sendo uma crevi. Assinado) Aldo A�i1a fUNDADO NO ANO DE 1914
eles _3 SiJa dat' natallcla, o uma fxposição do..s qua·

'no ent'!lnto, o pti.meiro ti de dois mil reis e uma da Luz _ Juiz Substituto, M
. ,.

"

. - , ;, ,'� .'
','

.

sr. Wald�mar G:rubba o,fe dros ex·cutados até 'agora,

,tulo, a�ncJa em: vld�l, Otlo de um mil reis, da taxa em exercido»,. Está' �con "
aroremaisacreditadoClubedesortel9s do BraSil rece':ll�('s um '!antar, que alguns dos quais reprcdu� �'

,Kat�wlnkel, !Ol pa.go pelo �': saude,dE!vidamente inu forme o oÍigina�, do que I F':-ORIANOPOLlS, s� rea�lzou�se em sua re· zem trechos Cla vida natu-

$uphcante alt avalista. co' tlLtsadas com data e assi dou fé. �'J Rua Visconde de Ouro Preto, 13
. �Jdencla, comparecendo ao ral.jarag!Jaense�, ",

m� prova o assent�m�nto natura.•. Com 'I copia cie� ,,'Jaragl(á, 6 de setembro Resultado do 403. Sorteio realizado em 4 de Setembro de 1941· mesmfo 'I<;>s membros de E' sobremodo digria de

feito pelo Banco Agrlcola ta petição seguem mais os ,de 1941..
.

.." ,
,

'

' sua
r

3ml !a. ap,lausos essa idéa. que es-

e Co�erCial de �Iumenau, Iseguintes documentos: l' 'O escrh,ão, Ney franco I '
• • CADERNET!, N. 13 -338 '

",-orrelO do
.

Povo"
.

a, posamos com pra-zer, por

Aiencla nesta CIdade, no translado de uma procura.
' _., Premlos em mercadorIas no valor de 6:250$080 presenta ao digno

_ lI!'1!go acharmos que em sendo

ver,so do documento n. ção lavrada a (Is: '178, do ' rDr _
_ , foi .cQntePlplada com mercadorias moveis e tecidos no valor a! suas melhores fehclta- realisada ,terá o nósso po·

2: 3·. Qu� as restantes 1. n. 14. do Tabelião Ma- lOllV4:n.JJ1 maúsmo de seis contose duzentos cincoentaJllil ;eis (6:250$000), a caderneta coes. va oportunidade de con:he·

prom.issQrias, emitidas pe rio Tava(es da Cunha MeÍ. �'1\' T n. 13. 338 p�r��ncente á prestam�stH, Dani� Nint Denit residente
. .

ce.r. (;J valor de um attiste.

,lQ Suplicante e aceitãs por lo, de' Jaraguá; ,4 Nota� uo�eJ em ,P��t� U�lao. '.,' "Hon�e� �eglstrou-.se,mals q�e, as intermiter.cias dä

OUo Kathwinkel. com a Promissorias e s/copias; 1 t!m9eral BONlfICAÇOES EM MERCADOR[AS NO VALOR DE R�,30$OOO �m. nalaltclo da menina IIse,' Vida, fizeram �hegar ate

f!10r�e deste, ficaram', por tálão da taxa Judiciarià,
.

,,;;, ,.' 18329-Aure� Sciochecko, *erê,u Ramos. fllh!nha do sIir. LêOPQldo, nós.

liquidar" «docs. 3,4 4 5'; sob no: 626 •. de 19 de Np'- ,- -

'

, 17926-Sev�nno.R?dolphO .qa �i,lr.�, Imbituba. Mal.,_.. OS :PRODUTOS NA.
4- .. Que na forma da lei vembro de 1940' passado '

'

, 9433-jose �ahvI�ade, Sao' J.bse. Amanha amversarIa se o

,

_
, "

.

' , '/ .9823-juvenhno Lmhares ltãJaí., , C I Alb .
, BIONAIS para serem EX·'

J<? se estllr procedendo, pela Coletona Estadu,al de '(, 'o I llf30-João e Adelino M�hteifo, Trjndade. sr., ar 9s us, proprte EORTADOS é pri:cisô es-

, ,dl�O, pr�ces.sa!'tl0 por esse Jaraguá; 4..,certidões pas' , 18960-,Cez,ar V�derpur,.. La:�S:"
' tano do HotelBecker, des' tarem PROTEGIDOS .. por

'!�UIZO' de Direito ao Inven. sadas todas em 9 de julho tD_ �/'í: I
15781-jose_Voltt�gar, Tljuc:as..

'

..•

ta, praça.
. . UM � M R

'

brio dos bens do dito sr de 1941 p'elo escrl'va�o Ne'y
/C}(A 'QmOJ�Ylelena, 1748-Jos� .oommgos . Ra�os, JOlnvt1e < Seg,unda feira registra-se

• 'A CA.

,

'
,

'.
.

.

. "
,

18989-Basllto e AntoOto DIas, Hansa, -d t t r' d
. Procure ou escreva' â

Olto �athw:mkel, o Supll- franco. de Jaraguá, conten'· j 19460-Demetrio e Sebastião Silva, Itapema W'I� a nt a I,clflh o :renmo Organizaçào Comerciaí Ca·
cart_!e Juntando.a documen d�: a ,. terme de declara R' I I CI -'I II

NO VALOR DE RS 20.000 N
I son ,uz, I o o snr.

tarinense Rua João, Pinto
taçao necessar.la, requereu ço�s, prestadas pelo Inveit� ec II 0, .. _

VI
.

2026-Ári Costa, Veóúa Pe uena

estor Luz.
,

n._18 - Florianopolis!
O �eu �agl!.mento, O qual ta.nante dr. �la�ldo Olym·· .

Artur M.t�lIer E�c�lvao, e O!I' 9865-Maria de Lourdes Sa�tos, Cataz, Laguna Vfajantes
t&Ve ,.acedaçap e concor·' piO de Oliveira a fls. 59 cI!l1 do Registro Clvll do I',�I�' 18293-Leonora 'e Pinheiro ,Lima, São Francisco Passou quartö feira por,

..

danc-las" do Inventariante dos autos de InventaFio �I\O ladC'Sma:cac te. J·B�ui' 7426-Familia o. Valentim Pere�ra Melo, Canelinha Jar&Quá, com destino a P. IXII-
--

, ilildr. 'Pla'tido Olynpio de em que é Inventariado Ot sfa o eb an a a armai rasl. 2873-Eliza Cassenati, fpolis.' U
. ,I maior' descoberta

Gr' ,

' ; az sa .er q�e. c:ompar��eram 1'3754-joão Paiva junior João Pessoa ntãoJ O sr. Evanesio Oli'

Ivelra. cdoc. n. 6 ..
, o mes- to Kathwlnk_el, b .. Termo em cartorlo. e!obmdo, os, .do�u., , 1915l...,Francisca Almeid� de Souza, Camp.os, Noyos veira, gerente! da filia'! da II para á mui h e r I'mo não acontecendo com de declaraçoes prestadas mentos e�!gldos I?ela lei afim TB39-:-Qoraçi Bemo, Campo do Tenente Credito Mutuo Predial, em

o dr. Curador da berd�ira peto dr. Paulo Medeiros, de se habl.htarem para casar·se: 7472-Alexandrina e João Anastacio Pereira, Amancio Jciinville, que foi entregar II FLUXO" I"
auseilie e com o dr. Pro- curador da her.deira ausen- �dltal. n: L.265. 4371-0scar Brucke, Hansa á port'adora da caderneta II I_t - P bl"

.

' AntOnIO RIbeIro eRosaha·' SIC''''ATINA.,,0 o, o ICO, os quais; te, afls. 54 de dito Inven' Marangoni NO VALOR DE RS 10$000 n. 13,3��. Danit Nint Dinit, .c.aI,
'

conforme se ve, pelas cer· tario; c • Termo de decla Ele, solteiro. lavrador, natu- 15090"':'Manoel Zumá e Vilma e João fernândes, Rio Ta- O premIo, em mercadorias I O REGULADOR VIEIRA IIItidões juntas cdocs. ns. 7 rações prestadas pelo dr. Tal de Jaraguá, onde nasce� vares no valor de 6:250$000,
.

e 8. não concotdaram e Promotor Publico a-fls 59 aos quatorze de ag�sto de m!l 3211,-Leonor Petermann. Brusqqe que lhe coub,e 'no sortel'o I, Amulher não soff,re- III'�
• .

'

.

. novecentos e dezest'ls .. domicl- :4131- Francisco Tomaz Pétes. fpQlis. '

,Imp�gnaram O ·pagamento do ditO, Inventano; d • De- liado e residente neste distrito 18961-Fllmilia Arm'andes falit. Joinvile (flait) realisado no dia 4 do cor, rá dôres I ,).1.,
pedIdO; 5·», Que o dr. juiz pacho dado pelo dr. Juiz á em "lha da Figueira, sendo 8641-Policarpo e U�aindo dos Anjos, Tijucas rente II III

-

de,Di(eito . da Comarca, 59 verso. feitos os autos filho d.e José Teo�of(? Ribeiro 7484-Adelina Leopoldinà Batista, João Pesloa Viajou até a
-

Capital da II Alivia, as coUcas ::

em virtude disso, por des conclusos foi proferido o
e Mana da. R.osa Rlbel.ro. 165i3-Irma Siqueira, Lages Republica, onde se demo- III ute inas em 2 horas III

pacli,o de 18 de junho de seguinte deapacho: c'-Di;_ tu�r'd:o���:�atm�:á��as:ea.; '", :g�r=;�=�i:· �: t����:: �rté�i �::::ndes, Úajai rará alguns dias em nego II Emprega
se com vanta-lll,1941,mandou reservar ben .. zendo, ,o Cod . .de Proc. Ci- aos d�zenove de àgostô' de 14507_;Nicolina Barreiros,'Fpolis.

'

I cio profissionais'!l sr. josé gem para combate� as' II
em ''Poder, do, Inventarian- vil, no art. 89 segunda par· mil

. �õ.��centos � vinte e um" ISENÇÖES
-

DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS Emmendoerfer, mdustrial, I flôres Braf!cas,
Cohcas II

, dte_I?ara a soluçã.o da divi- te que a heran.ça cé re.pre· dnOanmallC, I lslea'nddaoe frI' elhsaldednete, ·'AemntoBnaio- ",{ r '
' ,'residente nesta cidade. Uterinas, Menstru e a· .

d t
12!S1'5-Alfredo Roberto Moreira, Hajai

,a Impugna a, IS o, certa sent�da/em JUIZO allva e Barangoni e de Orlinda Marao· 14792-ZoraíQe Mac�do, Joinvile Passou estai semana 'por II pós o parto. . IImente por constar, esta de pa5slvamente. pelo l!1ven- gani.
'

0130-Arnaldo e,josé Carlos Tinermann, Rio Caçádor, Jaragtiá, O snr. Querubin E' poderoso calmante, e

docu�entos reve�tidos das, t�riante., salvo quando da· "Jaraguá, 1-9-194L 1804-Benedito Gonçalver, Entre Rios, Schwartz, filho do' nosso II �egulador por excelen "iII
_ "'�.nm.lrhd.1ldes legaiS e cons- tIVO», claro é que o Inven- .

E ptaradqutedchegue ao. conhe· 18433-Alberto Reinold, Rio Negrinho, colega sr. Carlos Schwartz,
II'"
cla.fLUXO SEDATlNA11·lt-t L: clmen o e o os passei o pre ;J18,6-Manoel B. Silva, São José

t' udlrembux;na �rova uastan: ,tariante d� Espolio de 9t ,
sente editai qtle-será publicad� , 11282�Vergilio Manoel Pires, Viii Nova de Joinville.

'

i pela SUl.' comprovada
,e e o rtgaça?, e não se to KathwmkeJ. ,dr. Placldo pela imprensa e em cllrtorio on. 12330-Nilda de Souza Cardoso, Merim

- ,

I" II
eficacia é Il'ceitada por IIter' fundado ii Impugmção Olympio de Oliveira. no de será afixado dura!lte,15 dias. 8125- N� T, P. A. J" Itacorobil

J
A CreditoMutuo Predial mais delO.OOO medicos.

,

enf prova �e pagamento, meado pelo doutor Juiz de Si al�uem souber d� impedi- 6567-�Or!iriO CUrha, fPOIiSS ' '"
e a unica, Cia. de sorteios II fLUXO SEDATINA II�l

�em�ten�ó o. cred,or, �ra ,Direito, não tem capadda· mentosÂ���ros({i�:fl:; legaes VI�V��oPo IS, 10�e Pe�:�m�:81i�Trai�:r�'albo. que não joga _com nrs:va •.
encontra se em toda I ii'

, ud-IIca�te. Áar� a� vias de processual para .,epre Éscrivão Distriial e Oficiál do fiscal 'lI? Goy,erno federal I gas. ' Todos seus premios- III parte. III
ar !alartas. sSlm, entro sentar neste fei.o, o Espo Régistro Civ�l. Proprietàrios J MOREIRA & pA. são entreguespontualmente. x--

,

mrmrmr:rr=x
_._--- -

Civismo!

GIL VAZ

;
t.

& elA. JOIN'VI�Lffi' I, (M,arc�, registrada)
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"
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.
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ECONOMISA,SE TEMPO E DINHEIRO.
';."�'.' ,-:: ,::t:", _-. )�··i·:"_,, �-f � ." � • -:��

.

LAVAND9 SE COM O SABÃO,

Virgem "E iâlidad e
. F
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�
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.,
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