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As solenidades de ,inallluraçiciêTa' re
j

el U
EDlilioCarlosJourdan
A Cidade prepara-se pa-I comunhão progressísta do

ra as festas solenes, cujo I Estado.
programa publicamos em S, Excia. o Sr. Interven
outro local, com que serão tor Nereu Ramos honrará a

inaugurados o Paço Muni Cidade, presidindo os atos
cipal, - obra que por si festivos e receberá as ho
basta para recomendar uma menagens a que tem direito
administração - e a herma das autoridades e povo de
do inclito Coronel Emilio Jaraguá. ,

Carlos jourdan, colonisador De acordo com o prü-
de Jaraguá. grama que publicamos em

Não pode haver maior outro local, as festas terão

jubilo. A cidade vae rece- logar nos dias 4 e 5 de
ber hospedes ilustres. To- outubro proximo.
dos virão conhecer o que Em decreto que hoje
tem sido esse trabalho de tambem publicamos, assi
anos, que é um orgulho nado pelo sr. Prefeito o dia
para todos e integra per 4 é considerado feriado
feitamente o municipio na municipal.

defesa
do

dos interesses
povo

Bm

Plenamente justificado
pela alta que tem sofrido
os preços dos generös de
primeira necessidade. aca

ba de ser assinado pelo
sr. Irrterventor Federal, dr.
Nereu Ramos, um decreto
lei proibindo a exportação
do arroz. da batata e do

feijão para fóra do Estado,
Essa preocupação do

digno Chefe do Executi-vo
Catarinense é demonstra
tiva das suas altas qualí
dades de öirigento, não
esquecendo que possa in,
teressar o bem publico,
Resolvendo de pronto o

problema, o Interventor
Nereu Ramos presta um

louvavel serviço a econo

mia popular. e limita a

ação dos poucos escrupu

lo sos comerciantes que
ficarão agora sujeitos ao

tabelamento.
Justo não seria, alias,

que ficasse o povo sujei
tos a faltas, pagando caro

géneros de primeira neces

sidade, emquanto os ex

portadores, pelo escoarnen
to de tais generos, para
íõra do Estado, usufruem
lucros fabulosos.

Escola desdobrada
O Departamento do En

sino do Estada, resolveu
desdobrar a escola da
barra do Rio do Serro,
neste municínio.

o Presidente da
Republica agrade..

ce
UIIIa carta gentO Tomando conhecimento

Recebemos da senhorita da homenagem Que lhe
Elisabeth Jourdan Ruls,' prestou o sr. Max Meldoh,
uma carta muito gentil gererite do Banco Agrícola
agradecendo 9S atenções e Comercial, nesta cidade,
que dispensamos r. ela e inaugurando lhe o retrato
a sua digna mãe, quando em seu gabinete de traba
estiveram entre nós, lho, o snr. Presidente- da
[unto » carta veio um Republica

'

agradeceu em,

expressivo agradecimento telegrama que endereçou
que Elis.ab.eth e .sua geni aquele distinto ca valheiro,
tora fazem, por nosso in- nós seguintes termos:
termadio, ao Prefeito Mu' «Max Meldola, gerente
nicipal e ao povo de Iara Banco Agricola e Comer

guá, e que publicaremos cial - [araguá.
em o nosso número de" Sr. Presidente Republica
de outubro próximo. tomou conhecimento Vai

so telegrama e agradece
expressive homenagem lhe
foi prestada, Cordiais sau

dações. Oscar L Chagas,
oficial gabinete>.

Dividido O tabe..

Uonato de Caça..

'dor,

Hora: 20 a 20,15
e 22 a 22,15

HORA LOCAL,

Doís notícíartcs de ultíma
nora, diariameIite

Berma do Cei.Emillo C. Jourdan

Convite
A Comissão pró herma Coronel Emílio

Carlos Jourdan tem o praser de convidar a

todas as pessoas que contribuirarn para a

«Campanha da gratidão», feita POl este jor
nal. para assistir�m a inal1gll�;:;ção do mo

numento que terá lugar no dia 4 de outu

bro, ás 15 horas. em frente ao Paço MU'1i

cipal
o. ato será presidido pelo sr. Interven

tor Federal. dr. Nereu Ramos e terá a pre
sença do sr. coronel Rodolfo Augusto Jour
dan, comandante 4J 15, B. C, de Curitfba,
e das autoridades estaduais e federais que
nesse dia visitarão nossa cidade.

Falará ao ser inaugurada a herrna, a

nossa conterranea senhorita Marília' Crespo,
ínterpretando os sentimentos da alma jara
g�aens�.

.. �ipal e herlDa do COronel

Dtretor-proprtetarto s HONORATO TOMELIN ;_._ Caixa 12 -.- Tel. cCorpovoll -.- Redator; João Crespo

Sabado, 10 de Setembro de 1'41 - S. catarina - N. 1.095Ano XXlU - Jaraguá ""

,

Tel�cramas da 6uerraRezem pela pazOrfeão de
Blumenall Holandesas tinha podida

comprovar que elas esta
vam dispostas para todas
as eventualidades. Decla
rou tarnbem que em SiR
gapura havia grande reser

vas de viveres e munições
de guerra.

Ancara, 18 (T. O. ag alemã)
- O novo Shah do Iram, Moha
med Reza Pahlevi, prestou ju
ramento á Constituição no Par
lamento iraniano. A primeira
disposição do novo soberano
foi, demitir do seu cargo o chefe
da milicia de Teheran.

�tRMEN<iro
�tOE'ROs

, Nova Iorque, 18 (S.) _. O co
ronel Lindbergh pronunciou on
tem um discurso, durante um
comicio promovido pela "Ame
rica First", em Desmoines, no
Estado de Iowa, O orador de
clarou que os tres grandes gru
pos, belicosos que desejam ar
rastar os Estados Unidos á
guerra são os ingleses, os ju
deus e administraçao do presi
dente Roosevelt.
Esses grupos - afirmou O

coronel Lindberg - e outros
profissionais da guerra proje
taram primeiro os Estados
Lnidos para a guerra no es
trangeiro, sob o disfarce da
defesa americana; depois levar
nos á guerra sem que nós nos
apercebessemos; e por ultimo,
criar incidentes que forçassem
a entrada do pais na guerra.
Afirmou que esses planos nun
ca foram submetidos a apro
vação do povo américano e
concluiu dizendo que a posi
ção da Inglaterra e desespera
dora e que aInda que os Esta
dos Unidos entrem na guerra é
improvavel que os exercitas
aliados possam invadir a Euro.
pa e derrotar as potencias do
"eixo".

Berlim, 18 (Ag. Nacio
nal - Brasil) - Pelo que
diz o alto comando alemão
a grande ofensiva geral no
front oriental esta agora
atingindo ao augé da vío
lenda e ao maxino das
e._r0E2rções

Berlim. 1S (Transocean
- 'ag. alemã) - Informa
se de fonte competente
que durante o dia de on
tem aviões 'de reconheci
mento ofensivo avariaram
um navio de 2.500 tone
ladas nas ,proximidades
da ilha Faroer. O navio

CHANOAI, 18 (Tanso- inimigo foi atacado de
cean, ag. alemã) - O co- pequena altura, ficando
mandante em chefe das fortemente adernado, expe
forças inglêsas no Extre- lindo chamas e fumaça.
mo Oriente, general Broo Durante a noite passada
ke Ponham, declarou nu- continuaram sistematica
ma entrevísta á imprensa mente os ataques da <Luf
em Sigap ..lra' que durante twaíe» centra as instala-

I II visita ás Indias Orientais I
ções portuarias btitanicas-

í
,
I
I
I
I
I

ORGANI/MO f/GO
meLKALCln,ADO

RESULTADOS SURPREENDENTES, COM POUcos VWROS.

N� ANEMIAS, DOENÇAS DO' PEITO. FRAQUEZ....,

FALTA DE MEMÓRIA. ,GRAviDEZ. DESCALCIFICAÇIiO.
CANSAÇO GERAL. CRESCIMENTO. DENTlÇIi ...__�1("II

Camaradas de. g�·"zas,

I Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
,

CLiNICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN
, I Consultório: - Rua 15 de Novembro; 742

Sentinetas alemã ��.italiçwa vigiando o mardo norte ._�...�(a_o_d.a_Fa_�_mlÍlá.ci_i1-_O_r_io_n_)....-..'_B_L_U_M_E_N..A_U_,,_'__..
"
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Malriz:Blu,menau do Blumenau Filiaes': Joinville, III
Rua 15 de Nov. O Jaraguá, HamUDia II .

Igencia em Mafra - Corresp. Das maiores praÇls do País li1
1121
rIJ.
III
iii
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Banco Agricola B �omßrcial

Advogado
-

'Escrítorio e�residencia em [oinvile
Rua Abdon Batista No. 109 -- Telefone 683

�O'DJUßtOS Ele tricos
,«UNIVERSAL»Capital autorizado. . . . 3.060:000$000

Reservas ca.. . . . ,. 600:000$000
Deposítos e saldes em C/C. 22.000:000$000 I '

faz todas as operações bancarias no País, como cobranças
descontos e caução de titulos de exportação e qutras ope�
rações de credito; passes para as principaes praças do País

mediante taxas modicas
'

para iluminar seu lar, sitio, fazenda, etc.
Funcionar seu radio,

carregar baterias de automovel,
Va. 8a. já abriu uma,cCONTA DEPOSITO

P'OPULAR:. no Banco Agrícola e 'Comercial
�e B!umenau? se ainda não o Iez, procure
IIl1edlstamente nossa cSeçãc de Deposítoas
que vos dará prontamente todas 8.S informa
ções desejadas.

.

TRES
MODELOS

,. Além da conta -Deposno Popular» (De
posítoa iniciais a partir de 20$000, subsequen
tes a partir de 5$000, pare 6 qual são abo
nados juros de 40/0 ele, o Banco

. Agri.
cola e Comercial de Blumeneu mantêm ainda
88 seguintes contas:

C. C. C Á DISPOSIÇÃO ,
,

' 2,0 %
C. C. C COM AVISO PREVIO, conforme con-

.

dições na caderneta 3 O %
DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS 4',0 0(0
DEPOSITQS A PRAZO fIXO de 6 meses 4 5 %
DEPOSlfOS A PRAZO rixo de 12 meses 5:0 0/0
Os jures são pagos ou capitalizados semestralmente.

,- .'
.....................=

.� ;.,.
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CODs�leD�la,
Satisfeita

o que abaixo se vae leí tra
duz apenas a realidade dos fac
tos passados com o que assigna
estas linhas.
Ha dias achava-me passando,

muito mal de um resfriado que
me atacára o peito, produzindo
forte tosse fatigante, bastante
febre, grande éxpector-ção de

catarro, fastio absoluto, que, reu
nidas, muito me tinham abatido

I ,:_ A's Após ter em vão usado diíeren-
1� horas - Concentração Es tes remedíos, continuava a so-

colar, Tiro de Guerra e do Povo á rua Marechal frer, quando a conselho de um

Deodoro .

amigo, comecei a usar o já tão
conhecido PEITORAL DE AN-

,

2 _" Ás 14,30 horas - Chegada de S.Excia. GICO PELOTENSE. Antes de

11 t
findar O primeiro vidro, logo

ln erventor Federal e comitiva.
'

ás primeiras colheradas maní-

3 - Às 15 horas - Hasteamento da Ban. testavam-se as melhoras que

dei N
. rapidamente se transformaram

, eira acional e inauguração da Prefeitura, Fo- em completa cura.

rum, Herma Emilio C. Jourdan, retrato do Sr. Forte de minha experiencia,

P f M
sinceramente aconselho aos que

re eito unicipal e benção do edifício por S. se acharem em eguaes condi-

'Revma. O Bispo Diocezano, D. Pio de Freitas ções de saude sempre o PEITO·

F
TAL DE ANGICO PELOTEN·

alarão, durante as solenidades o Prefeito Mu- SE, certo de que rapidamente
nicipal, O dr. Juiz de Direito 'senhorita Marília colherão bene!icos resultados.

C
I Hermeneçildo de Azevedo

. respo e o, sr. Renato Sans , Nunes - Pelotas

4 - As 16 horas - Cesfile Escolar. Tiro' D:�dr!:o;ceOç;�LoT��g����
de Guerra � Povo. aceitem outro rernedio qualquer.

5 - As ':?O - horás - Banquete ofereci- Confirmo. este attestado .. Dr.
d S

. E. L. Ferreira de AraUJO (Fuma
O a . Excia. o Irrterventor Federal e senhora reconhecida),

pelas classes SOCiaiS do Municipio, no Salão Licença N 511 de 26 ãe Mar·

a h F J' t·_
ço de 1906

vu r. ' a ara, nes a ccasiao, o dr. Abelardo Deposito geral Luboratorío Pei·

Fernando Montenegro Promotor Público da Co- toraI de Angic� Pelotense
,

' Pelotas, RIO O .do Sul
marca. Vende-se em toda a parte

6 - As 22,30 horas - Baile oferecido
pelo Prefeito Municipal e senhora a S. EYCÍa. o

Interventor Federal e Exma. espôsa Dona Beatriz ELIXiR DE NOGUEIRA
Ramos, no Salão .dos Atiradores.

�F 3F • +' .. 3E:3X

II Sangue· Sangue • SanglIe III
aglla �I SANGUENOL .�

III (Formula alemã) III
III Unico Fortificante nomun- IIIdo com 8 elementos toni- II

III cos : Fosforo, Caldo, III_
. BRASIL Arseniato. Vanadato,. etc.

III
Com o seu uso no fIm d e

II'20 dias. nota· se : i

DL LUIZ D'I:I SOUZ'&
1. - Levantamento geral !

,
EI .ft II das forças e volta ime- IIIdiata do apetite

II 2. - D ésa p a recimento IIIpor completo das dôres de

III c�beça, insonia e nervo· Ir
I: sIsmo �

I;! 3 - Combate radical da

II'� depress�oo nervosa e do I
III

emagrecImento de �mbos

I�os sexos '

, 4, -' Aumento de peso

I�='
==�====�==�= III variando de 1 a 3 kilos' IIIESTRELA, HOTEL 1111 O SANOUENOL é uma

III'

I I grande d�s�.?berta cienti·
_ _ Proprietario: PAULO T POSITO _ �

II
ca, - opmlao do Dr. Ma-III•

_
noel Soares de Castro

�,QUARTOS SEM PENSA0 )c
RESTAUkANTE no plano, terreo

Telefone do Hotel, 1371 Telefone do Restaurante,1420
A TODA HORA:

Canja .. Camarão-Peixe - Bifes diversos' Frango de
grelha . Galinha com 'petit pois' Macarão á italiana-
fitet de peixe· Omlette - Churasco - Saladas diver- fornece a domicilio

sas - F rios sortidos II

�aça 15 de Novembro, 24 :: Florianop0!:JIlanssen 8rela.

!B--------------- Pedidos pelo telepho·

I
ne n. 53, ou na Casa

CLINICA ClRURGICA May Bt Fischer.

do

Dia 16 '

3.238 - Jorge 'A. C. Willé - Requer lie.
constr. maosoléo aepul. de Mino R6IDthum -'- Co-
mo requer. ,

'

Miguel Leithold - Requer baixa imposto de

hipCi)têca - CoIQ,O requer.
-

SeCretaria da Prefeitura Municipal de jaraguá,
17 de SetembrQ de 1941,

Renato Sans - Secretario
i _

rCasemiras "nOH/S" :-: Casa·Santa R�
, � a Rua' Felipe Scbmidt, S'_ Flor ianopolis -_- Fone, 1514. ...-- ,I) 1 S T R I B U I D O R EX L Ú S I V O : -!
I ORLANDOSCAR.ELL I. � Maior padronagelD, l, cOres ,finDes e gar�tidas

�
·

Diretamente do Lanificlo SANTA ROSA ao seu consumidor

PROGRAMA
dos festejos de tnailluracio da Pre"
feitura, Forum e Berma do Coronel
Emilio Carlos Jourdan, 'nos dias 4 e

5 de outubro proximo
DIA 4

DIA 5

1 - As 10 horas - Inauguração dos retra
tos do venerando -coronel Vidal Ramos e do dr.
Nereu Ramos, no Grupo Escolar Abdon Batista.
falará 'o Inspetor Escolar" sr. João ��omário Mo
reira.

2 - As 11 horas - Visita de S, Excia. o
sr. Interventor Federal 8S Fabricas Gosch Irmãos
e Industrias Reunidas Jaraguá S. A.

8 - As 14 horas - Regresso á Capital
de S. Excia. Interventor Federal e comitiva.

Palace Hotel
de M A R TIN S J A R U GA
Rua Barão do 'Rio Branco n. 62

Todos quartos de apartament.os, com
corrente, quénte 'e fria

Elevador - Fr/gor/lico . Coslnha de I.a ordem
Salas de amostras para os srs. via;antes ,

Automovel na Estação
C U R I T I B A � PARANA'

ADVOGADO
Escritorio - Avenida Getulio Vargas, 160

Residendà: Mal. Deodoro da Fonsec3, 814
Telefone, 34

•

Dr. RENATO CAMARA
DIRETOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doenças de senhoras,
Partos

Consultas á qualquer hora. no
Hospital ou no consultorio

FALA ALEMÃO

- Arquive-se.
3.202 - Soe. Escolar Itapocuzinho -, Idem,

idem, idem _:_ Ärquive se.

,3,202 :- CeUa Vilela Perteíto - Idem, idem,
idem, _" Arquive-se.

'

3,204 - João Bankhaidt - R�quer H9. eonstr

bungalow mad, â- estrada ,São Jolio; zona rural -

Como requer.,
.

.

3.207 -.Tufi Mahfud - Requer traDsf. i1D:P8�
botequfm ao sr. Frederico Vierheller - Transfira-
se' ,

,
'. 3.208 - joäo O. Mueller - req�er trsnst,

Imp. s/caminhão, duas carroças "e biCICleta para
a tlrmaComercio e Indnstrte Germano Steiu SIA

•
- 'Fransfira-se.

,

3.209 joAo A. Backe _ RequeT .1ic., para
, estabel, com negocio generos altmentícíos á es

trada Jaraguâ -' Como requer.
: <, Dia 4 '

3.205 - Industrías Reunidaíi Jaraguä - He

querem lío. constr. um galpão de_ ma, seu terreno

á rua Ouíntino Boeaíuve, cont, plantas - Como

requer. .'

Rua CeI. Emílio Jourdan Jaraguá do Sul 3,20.7 - Paroehía "São SebastiAo" - Requer

E.stá situado no melhor _P0!lto da, eida.de. Quasi vis-á .Iíe. constr. muro de alvenaria frent�:r��m!err���
VI:' .â Estação ferrea." Dispõe doe' ótimas acomoda- â rua Ms1. Deodoro.. da .F�nsec�, c

, o'difiCaP Õf}8
ções e offerece o rnaxuno conforto aos srs. hospedes,' tas

- Como requer. sujeítando se a mou ç

Banhos quentes e frios. em parte,
\ 'Dia 6

CONFORTO
'

PRESTEZA S.188 _ José' Koch, - RequeT alvará d.e eHa-

Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis. bíte se- para sua case' sita a rua A.ngelo Ptasera,

Proprietario : Carlos Albus. 132 - Como requer.
" ,

I , ,Dia 8
.

3.182 - Pt1Ulo. plastwich -' Requer Vistoria.
e cHabite.se»· de Bua casa recen construida á rua

Mal. Deodoro da. Fonseca - Como requer.
3.210 - Hermíllo Mafra Cardoso - Re.quer

lic. constr. maosoléo sepul. sua filha Boserte

Como requer.
.'

"

3.211 -'- Ricardo Tavares Jor. - Requer líe.

para eetsbel. com botequim â rua Mal. Deodoro
da Fonseca 1153 - Como requer.,

Dia 10

3.213 - José Ersching - Requer trans! im-

I postos si terreno á rua Mr.l. Deüdo�o da Fonseca

, parE!> .Jolio Batista Rudol! -- Tl'8nsflla.se.
I "3.215 - Guilherme Koeubuhler - Requer
ÍIíc. estabel, com selaria a rua Mal. Floriano . Pei-

xoto, 43 - Como pede.
,
3.216 - Angelo Rubini - Requer lic. para

anexar as sBI industrias a de engenho central de

Prefeitura Municipal de Jaraguá aguardente - Como p�i�e't1
; ,-' 3.219 - Avalino dos Santos Rocha - Requer

, Decreto De' 16 IHc. para pintura e concerto seu muro ..Como pede.

O Tenente Leonida� C8bral Herbster Prefei' 3.221 - Paulo Tschá - requer IIp. para pe·

to do Municipio th:. Jaragilà. no uso das' atribui� q�eno� reparos e DiD:t�ra interna e eX6��� ���
Qões que lhe são conferidas; e

,

CBEla sIta á rua HermlIo Luz, Hansa -

,

CONSIDE,�ANDO que .no: dia 4 de Outubro quer. '

..' J' R uer Uc constr.
de 1��1, serão inaugumdüs o prédio da Prefeitura ,3.222 - Vitono. Pra I - eq.

_

.

omo' e-
----------- MUnICipal e ,Forum, a. heXIDa do ,Cê!. Emilio Carlos maosolêo Bepul. de Fernando Pradl C p

Jourda.l1; de. '

'H' b t G t her - Idem ide�,
CONSIDERANDO que e�t8s inaugurações. 3.223 - er er rue zmac ,

e�n�titue!D um nota.vel acontecimento na vida ad- Idem de EUa G�uetzmacher - Como pede.
id Ci

minIstrahva do municipio' 3224 - WIlly Gruetzmacher Idem", ,

CONSIDERANDO firi'almente, que neBse dia idem de Emílio.Gruetzma:c-her -'- Como ped�;.,.,
o muntcipio receberá a honrosa visita do ExulQ.: .' 3.225, -_ J;l;�card� . ylergut� - Uem, Ie" m,

sr. Interv�ntor Federal e altas autoridades fede. Idem de Augu�tIDa Vlt:�fgUtz - COID,O pede., 'li
ra is estaduais e municipais' '3.226 -':- Edgar e Alex Barg -. Requerem c.

"

'1>ECRETA:, estabel. CtID barbearia ,á estrada RIO da Luz-

Art.. Unico - Ê considerado feriado munici- Como requerem. ,'., '" ,

palo dia 4 de Outubro de 11,141; revogadas ss ,3.037 _ Bernard��êy1;r &: ti� ..�' Requerem
disposições em contrárie. à A

Prefeitura do MunicÍ[sio de jaraguá, 17 dé lalvsrâ de( "Hà,bite se" pa,ra sua �asti ,nt 240" v

Setembro de 1941. Getulio Vargas - Como pede.
) L . 8.217 E�genio' Colli '- Requer alvará de

888. R:��:�aSft�8 Herbster jlHabite.s�" p,8la sua Cllsa sita a Rua.o. Pedro. II
_ Co,no requer, a titulo preca�io, I!onforme In

formação da Del�g8cia de Heglene.
,

'

3.228' _ Carlito Wilewski e s/ mulher - Re-

Requeri:m,entos despachados querem traust imposto si terreno e sua, casa, 774,
Mês de Agosto Dia 26 sitos 4 ru�, Mal. Deodoro da Fonseca

....
- Trans-

3,187 - Ewaldo Weber - ReqÍler Hc, constr. firs-se.
ID,ao8oléo sapul. s/filha Izolde - Como requer. 3.229 - Remiôio VfceDzi - Requer lic. para

" Dia 29. e!ltabel. com botequim â estradá Itapocuzinho-
3,181 - Max Fiedler - Requer vht. iota.', Cdmo pede. -

.

kanitaria C8sa n. 1230 á rua 'Cel Procopio Gomes 3,236 - G,eoig Erscbing - Requer 11c. CODstr.
- Como requer.

.
.

,

maosoléo sepul. de da. Elizabet W. Erschlug-
3.183 - Ricardo Koch - Requer Ue. constr. Como pede.

Casa mad. á estrada Francisco, de Paula, zona Dia 15
rUlal - Como r.aquer.", 3 212 - Ernesto' ,'Czerniewicz - .Relluer UC.

3.185 - José Floriani - Idem. idem a es- �ara �ubBl 8S paredes' de sua' cas!l, ora de made i
tradt'! Nova Retorcida; zõns rural: - Como requer: re( ps;re de tijolos - Como requer

3,191 - José Per�il'a. - Requer retificação 3.227 - Gßrmäno E-nke - R�quer alvará de

de seu nome - Faça.se a, devida retificação de "Habite se .para 8ua- ,casa 584, slta â rua P�e8
acordo com os documentos apr:esentados. E. Pessoa - Como Requer..

-Mês de Setembl'O , 3232 '- Eduardo Drechsel - Requer UC.

� Dia 1 ' const. cerca S81'r8101l frente seu terreno, fundos
3.129 - Ricardo Tavares JQr. - Hequer Hc: Av. Getulio Vargas - Como R�quel'.

6.bertul'a negocio gener.os alimenticios á rUß Mal. 3.233 - Lothar . Froe!hicks - Requer lic.
Deodoro da Fl)n'seca - Com,o r,equer. constr. cllsa de menada â �strada Francisco de

, , Dia 2 I' Paula, zona rural - Como,l'equer. .

3.190 - Ric.Rrdo .lensen - Requer alvará 3.224 - Willy Jantsch - Requer,_ l�c. c?nstr.
de "Habite-se" sua casa sita â rua Felipe Schmidt casa morada de mat. á ,rua Independencla, Vila de
- Como requer.·' HaDsa - Como requer, 'com as modtflcações

3.192 Fritz Hasse - Requer Hc. para estabel. apresentadas pela S. 0, P. '

com emprezE� de Transporte - Como Requer. 3.235 - Henrique Kupss - Requer ,lic.con�tr.
3.193 - Henrique Paokratz - Requer transf. casa d� mat. para morada, a rua João Groth, vda

imposto s/terreAo e casa sita fundos Rua Mal. de HaDes - Como requer, de acordo com a in

Deodoro da Fons,eca para Ernesta Lessmam - formação do S.o.P.
Faça se 8 transferencia solicitada.

'

,

3.194 - Theodoro JOB� Wôlff - :Requer lic,
coI. 'Placa em frente-sua oficins mechlinica á rua

Pres.E.Pessôa - Como requer.
Dia 3

3.200 - Soc. escolar jaraguá 84 - Requer
dispo taxa diversões para baile dia 7 corrente:_
_A.rquive se.

3.201 - Soco Escolar Alto·Jaraguá. 19 -: Idem

'I' E'BRES
(Sezões, Mal6rias; Tmpoludlsrne .

Maleitas, Tremedeira)
Curam-se rapidamente com

L _ ,

"Capsulas ADtisezeDicas

Minaqcora"
Em'todàs as boas farrt}âcias' :

E'I um produto d�s Laboratórios MINANCORA

Joinvile _ S. Catarina

HOTEL BECKER

HIGIENE '.

HildebráDdO Äe, GomeS,'
Solicitador

provísíonado pelo Tribunal de Apelação, registro n. 236; e devi
damente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de
S. Catarina, com escritorío em JARAOUÁ, onde paga os devi
dos impostos de SÚLlCITADOR DE CAUSAS; oferece os ser-

viços compatíveis com sua profissão a quem deles precisar.

Grand" Oepur.llvo do Songue

o r�Aledlo que tem, depurado'
o seng",e de tre. gerdçõe,s I

Empregado coin' exltO ne., .. �
,.

J. " •

Ferlde.
Eaem..
UlceriU ,

Manch••
Oerlhro.

Espinhe,
Rhaumetlsm.

Elcroph,;,I••
.yphllili�

SEMPRE O MESMO I ..•
SEMPRE O MELHORI •••

ELIXIR DE NOGUEIRA

Lenha picada

FRACOS E ANEMtCOS! �Tomem: i
VINHO CREOSOTAOO!
-- -

Do Pb. 0.. Joio cM Stfooo Sr�

R"'sfriedoc
Bro,nchi..&

i,',

I Escrophuto. I

l Convoleceaça. f

VINHO CREOSOTAOOjs um g�r.sd"r df.> s-údn,
--,---------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Códigos T, I T U L o S

RECEITA' ORDINÁRIA
T R I' B U\ T .6. ·'R I 'A
a) Imijostes0111 Imposto Territoria1'

'0121 " Predial
0173

" s/ Industrias e Profissões
QI83 " -de Licença '

0252 " si Exploração, Acricola. e' In-,

, dustrial '

" 51 jogOliÍ'e Diversões'
,,' adicional
,

b) Taxas.
•

1214 Taxas de Expediente
1224 ,1axas e Custas Judiciarias e Emoill-

mentos
'

9

1234 Taxas de Fiscalização �� Serviços Di-
versos

'

PATRIMONIAL:Ö10 Renda Imobiliária ,

0220
" 'de Capitais

,

RECEITA DIVERSAS
4120 Receita de Cemitérios

,
REC'EITA EXTRAORD1NÁRIA

6120 'Cobrança da Divida Ativa
6160 Quotas de Hscalísações Diversas
6200' Coi!tribulções Diversas
6210 Multas
6230 Eventuais

S 'O M A Rs....
Saldo Dísponíve! do Exercicio de 1940

0273
0291

Correio do Povo - ..... 20, � 9 - 1941

"\(' "

16:894$8'" {, U5f5' 17:0.0$3 17:531$7 15:000$0
32:12718 l, I> 32:127$8 ir: (9;;129$7 _ 49:000$0 '

72:506$3 350$7 , 72:�5f$O' .lü�5�9,,15ó:óoo'.()
�25:22412 3:584$3 128:808$5 94.087$9' 130:000$0

, 1,08:015$4 ;108:015" 112.096$5 ,�:ooo$o. --,--:»
4:573$0 858$11 5:4:31$1 4:000$0.!
17:873$6, _

11':335$2' 29:208t8 29:000$0,:r.
,

o
1:214$0 202$0 1:4:76'-0 loo'.�,,

t 19,

5.71$0 5:709$(, 5:600$0 a
,

1
'

�
. 4:681$0 � �:OO7$5, 7:600$0 �

,�
o"

51138$4
"

':32ij$J.

239$1
. 239fil

6:954'1
4:02(Sl

:!oo$o..

500$0,

4:000$0·

2:000$0
1:500$0
1:000$0
3:000So
400�

5OO:oooiõ

Gontadoria d� Prefeitura Municipal de jaraguá, 30 de Agosto de 1941

ALFREDO MOSER, Contador: Visto LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito,
;

-

Prefel'ura MunTetP1cl)ê
�

BracUá �� =r.�:�' agncolas
Balancete' d Ré

.

tOt
. "�f t

.

d
'

tõ' d 1941 5143 Aquisiçã(j de
. semente-h� .tr�íI�porte

.

'

, a
,

cei a rçam�n alIa, eren ao (Des e
l
gas "e

I
" 6 Se'Nnt)06 InàtaD't4"

D D Ã '69 Serviços Di'IJersos
A, "'-0 E� A O A ç 'Q Renda Receita 690 Pessoal fixo

Antedor u.' Mês, .: Totalt ; L'ânçàd!l Prévísta 'ObJervações '_ ZeladQ� de cemitério)
691 Pessoal 'li IfÍllvel

�� r ,6913 Operá!io�' do, sefViSO de cemitérios
693 Matenail, �e ,ç.onsumó6933;' Para ser�iço .de cemítêrío ,

7 Divida Publica
7� , Flutu�*6:An:wrtiza,âO e B8sg",t.
'l� Despesas! d!yers8s
7641 Amortização da divida flutUâitti!
77 \ Jwos
774 Despesa,.,�díversas

','

7741 Juros div rsos
'

8" SerViços 1
e' Utilidade PábUca

81 (Jonst�õ e (JMM,riafiW ,de ÚJS,,:a-
, dOuros Públicos

'811 Pe8Soarv�riavel "

.

SIU Operários! do serviço de r.as, praças e '

jardina'
-

29.771.0 1.817$0 31.588(0, 32:188$0
82.t ,(JonBt1'Í(,�9 e Oonservaçao de Iti(MrlJia_"
821 Pes8Qal y riavel
S211 OperáriOJI do serviço de Estradas e

pontes
823 Material de consumo
8231 Para o s�rviço de' estradaS e pontes,

(J�nBt1ução e aonur':v,aclio de

��os, Público, em Geral
871 Pessoal

vIdav,el871l Operarios �� serviço de próprios
mu ,IClpal,S

873 Materilll de COJlsumo,
'

,

8731 Para'os serv, de próprios municipais 36;116$3
88

'

Il'Umi'nfâ,õ Publica
884 :Despe,s;Ils diversa.

,

8841 Iluminação Pública di> cidade
8842. Ener�ia pJra motores, etc.
8843 lIummaçãd pública de Hansa
9 , Encargos Diversos
93 Encargos 7 ramiwriQB
934 Deapesas �ivers8$
9342 'Desapropr.ia�õ�s. ou aquisições de te

renas ou imoveisBalancete da Despeza Orçamentaria, referente ao mes de Agosto de 1941. 94 Premio« dé seüü�'os e indeni_ção
Código

.

DES PES A O R ç A M E N T A R I A
'

por aeiâente

_Local T I T U L O S 944 U�pe.8as eiversas
Anterior DoMes Total �penhada Prevista CrHitos Obs. 9441 Acidentes �e trabalho-

O ADMINISTAÇÃO GERAL ate ames 9442 ,Seiuro centra fogo
02 GOVERNO 98 : Sub'{éncões, cont1·ibuiÇii.s e aroiliQS
02() Pessoal fixo

J 984 Despesas' (liversas "

020'1 Subai:!io ao Prefeito - 10.800.0 t841 Departàmento de Administraçiio
0202 Representação ao mêsmo 2:450$0 ,850.0 2:8(0$0 4.200$0 4.200.0 Mun�cipal
022 Material permanente-r- 98M Ao Clube Aimoré
0221 Aquisição de veiéulosfuoveis e utensilios 9:716$1 1000.0 10:71611 14.97* 1-••000.0 11.00010-- I 9845 Ao lnstitutb de Aposeat, e Pessões
023 ' Material de consumo " êj,

9n
dos Industríarios

0231 Custeio de veiculei e cons..-v. lDoyei. c � Di'l>"eTSiOS
e utenailics

'

1(�554$6 5,:914.5 20:469'1 22,802'2 16.000.0 11.06atQ...." ;a 994 Despesas 4iversas
P f024 Despesas díversaa .:., "Q. 9942 Aluguel de prédios -:- re eltura ,e

02041 Viagens admínístratívas 2:54.* 340.0 2:886$4 2.88ó.,4. 7:000.0 ' �;..
p

Inte�dencia
id d4 Administraça.o Superior � ... 9943 ropagan�� e publíc a �s

m Pessoal -Fíxo
'

!!!. '�, .DC:'Qettas ifIlprevistas .

.

'401 Secretário 3:850$0 550.0 t:400eo 6,úOO.Q 6.6Qo.o l' g- 9CM6 Con.lruçõe� de casas, para _ operano,
1 ov.i\lllln I-taO 1.440M043 ,Material de consumo

'

• n 9947 Gratificaçã9 ao carcereiro
'

:�""""" ou.. tJ"

0432" Impressos e milerial de e.dielite 3:156$5 554.8 3:711$3 3.787.3 5.000.0 -= � 9948 Despesas p,oliciais e J.diciarias
.-:>241>1 14"'3'1044 Despesas' Diversas ii - 9949 Aquisição �e placas 1:",_ . "

0441'-1 Serviço postal
. à9'7$2 397$2 397.2 600.0

Q Cl Subscrlpo de Acõ\'s da Cia Sidelllrgica N,S,/A 3:000$0 3.000$0
0442 Serviço telefônico 1'2$0 46.3 232$3 232.3 667.2 êê

.

� Saldo qu� passa para o mez de Setembro 291:328.7 39:UÍ$0 330:439$7
0443 Serviço telegráfico, 129eB 16.2 146$0 1(630 600.0 '� <p_-. 165 660�40444 P.blicação do expedientel:500$O 250 O 1:750$0 1.750$0 3.000.0 Saldo que passa para o mez de Setembro dlll 1�l : lfP

�5 Assinatura de jornais oficiaÜl 200.0 W � 496:100$1
07 ßervi�OIl Tecnicos e &pe.wliHdoB Q. DisoriminaçãO de saldos. Disponível:
070 Pesso(h fixo [ !'II Na Te"ouraria e nà Ifltenäeiíéia
0704 Contador 3:675:110 525.0 4:200'0 6.300.0 6.300.0 ffi � No Banco Agricola e Comercial de Blum.enllll
0708 Almoxarife ,300.0 300$0 300$ö 8.600.0 _

0709 "iente municipal de estatietica 2:8O(f$0 '400.0 3:200$0 4.a>Q.0 4.800.0 8' ....

073 Material de consumo
0732 Liv,ros � impressos
09 �!t -di'lJe1'sQS
090 Pessoal fixo '

0904 Motoristas· 3 a 3:()OOfll e 1 â 2:64ot1
0905 Zelador '

09(J6 Auxiliar de escrita dillrital
094 Despesas diven;as '

4:1941 Serviço de limpesa da Prefeitura
1 � t Fiscali��a10 Ádministr� Superi()')'
100 Pessoal fixo.. '? lO

1002 Tesollreiro
11 ' " &rviços de Â'lTiC�
110 Pessoal fixo

'

1101 Intendente-exatar
1104 Quebras ao tesoureiro
114 Despesas diveisas
1141 Percentagem 'para a cobrança da diyj-

da Ativa'
11-42 Aquisição de tilonário·Uvros etc.
12, ',- �B d4 p.eaJ"�120 Pesllol!J fixo

'

1203 Percentaiem de fiscalilaçã.
13 &m�, di'Uef'M)4I
130 Pelsoal fixo'-
1303 fiscais gerais, sendo um de 4:10(lI0 ,.

um 3:0)0$0
t 3C4 fiscal auxiliar
1305 Segundo filical auxiliar
134 Despesas dlverslis '

1343, Quota do lançamento do imp. sI In-
dust. e Profissões ' ,

2. Beguranr;a Pública e Assi8fencia Socid/,
25 Serviços' Diversos:ttk M_gura'nfapúblioli2ó4 [)espesas diversas '

2541 Serviças:le inspeção, de veiculos l:600tD28 S'UlJveJn.çlJu, qontribuiÇiJe8 e Au::r:ilios
284 Despesa diversas ,.

2846 Á Assistencia de Tuberculosos prole-
tários

2847 Á Caixa escolar
2848 AiJ Estado pua manutenção do Des-

taco Policial ,

2849 Ao Asilo C910nia' Sant, Tereza28410 A Sociedade1 de-Assistencia aos filhos
.; dos Lazraros

Âssistencia Social
Despesas Diversas '

,Socorros piJblicos eS ,

Amparo á Maternidade e' Infancia
r Educação Publica
Administração Superior

Material de comumo
Material didático em geral
Repatos de prédios escolares
Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistencia a alunos necessitados
Ensino Primário, Secuhdârio' �

Complementar
330 , Pesso ...1 fixo
3302 Professores Municipais, sendo 4 pro

fessores de escolas desdobradas a

2:400$0,·6 a 2:040$0, 3 a l:SOOiO
1 adjunto a 960$0 11.009$6 "3:599$9 14'609$5 25.257$8 28.200.0

38 Subeenções, Contribuições e Aw;ilio
384 Despesas Diversas
3842 Á Colégios
3843 Á cursos complementares do Estado
3846 Bolsas escolares"';;;:_:-u '

3847
, Ora�ificação' ao Inspetor_ �9Colar

4 .

-

Saudé�Públi(Ja
41' Assistencia Hospitalar
414 Despesas, Diversas

•

4141 'Cratificação ao Delegado de Higiene 1.200'"
4142 Gratificação ao Médice de Hansa 700'0
48 Subvenções, Contribui9iies �

Auxilios
484 Despesas Diversas •

-'841 -Ao Hospital .São José.
.

49 Serviços íJ.iversos
496 p'�soezas diversas, '

iJ941 �'Hjgicne e saneamento da's zon"s ru-
I" ".l , rais e urbanas

5 ''', "�"""t '';''·'�·'';-Fô"m6n'iõ'''�·�''�
l5 -1', -'Fomef/,'to,:,'(t.a,',.,i,Pro'Ji,1gâiFVig8tar'itJ'.i,

" "i\. ,tt� �
<.

,

67510
800$9

3:498t8
487$3 '

426:561$141'l'!1'I!5"'!:4�09i!'!!i,�7
69:539$0

496:10011
Responsaveis: Recebido do Estado de Santa Catarina para construção prédio Prefeitura e, Forum

_,

-29
294
2941
2942
3
30
303
3031
3032
304
3041
3042
33

,6:269$6 ,

3,5UiS
750$0
678$4

3:13Q16
438$3

294:9�6il

684$5

512$6
12SfiQ-
122$5
368$2
,49$0

131:60516

82.5 200.0

i
g :!!.
,&I ' I!!?.
,::I, �
� .

'G

! :a
� s
'o ,,.

3: �,
-

0."

� I�
- .......
,'"
.'0

'G

� ..
.,

ii �
::r Q,
VJ
A 'ii:
I �

27:117$1 20.000$0 ·18.000to- ..

I
43:i34$3 37,10100$0 14:0g0$0--·-

103:077.
62:582$6
165:ó6054 .

Responsaveis: Cf Construção predio Prefeitura 6 forum - Pagamentos efetuados

ContadoriéJ, da Prefeitura Municjpal de Jaraguá 31 de Agosto de 1941

n.."","- MOS"'R' C t d
1

Visto. LEONIDAS C. ,HERBSTER, Prefei(oALf,lu.... .., J:.", 011 a ar.
_

�----��------------�------------�------------------------

Re..�to Civil'

900,0
556.0 ',;

150$0
,
1.050$0
55�0

2.400.0
1:QOOtO

--

1.2W.O 11l0StL 1.440to
� . 1..,.

.2.16C$0'
.

i.16ot4[)t

J\

Cl:
ci

t
..

6:000.0":" !

7õ:ó9$

10.0Q0S0

I
"

�,
Q.
C
N

g".., ,iio
o

Editai
O," ordem do sr. Pre
M· I Artur ·Mtleller 'Escrivão, e Ofi·

feito
. umcip� ,torno eial do' Registro Civil do 1. di,-

publico que .dur-ante o trito da Comarca de Jaragui,
d E�tado de Santa Catarina, Brasil.

'corrente; mês e setem- Faz saber que comparecera,m
bro, arrecada-se na Te- em cartorio exibindo os docu

s(iura[,i?<>' da Prefeitura mentos exigid9ls- pela lei afim,
-.... de se llabili�arem para ,casar-se:

MUllicipal' de Jaraguá e Edital n, 1.266
na Int.rndenéia de Han· Edmund Bachmann e Ida
!ia: o imposto' si ,IN, Ema Rosa Oestereich
DUSTRIAS e PROFIS� Ele, �oltein." lavrador,

SOES, relativo, ao 2Q. natui'al' deste distrito, ---,...---'---:---
onde nasceu aos dezoito Je

' I�:!!'!!ii'Eiii!i!i
semestre, de junho de ,mil novecen-- 11l---- - •

- - - --

Não.. satisff!zendo -o tos e dep:.st;_te, domiciliado III A 1I111r descaberia
= '!

pagamentb no referido e' reside�te- �este dist�ito � para a mui h e r
Imês ficará o eontribuin- em OarJbaldlt .sendp fIlho li> "" _' �.J. ...... � ,

i�
" .

, de Andreas Bachmann e

&Vfl(
I

I
sujeito á m�lta õe d� Ana- Voigtlàtrnld'er.rSá-\I ASqD'" À�

• --:-
A ii!;I'20'}, sobre o Imposto chmann.

\

""",' ....
n'o prim.eir.o-. mhj �S'enoo· '!Ela, solteira, do�estica, II '.;:.0 REOUL�DQR,VIElR"
entãn--féltã -a cobrá-íIçä n�scida neste di�tnt�, aos, ' -: '-,- -8-' , ii
).udicialmente. vmtEO,:::e' rCi}Ull!l'OlJ4e iJu�hOl

ri
� Jllulhell�aßbSß' re"') 'I

.

d P f· de md novecentos e vmte- , ' rá dores li
Tesoura_n� a re el:

e dois, domiciliada e resi ,o
- - 1.. II.'tura MUniCipal de Jara de,n,te "neste distrito, em 'II' rlivi� �s c�ca.s

guá. 2 de setembro de Garibaldi, filha de Ervin ,�u e nas eil!- ora

1941. Oé�te,
reich e de Alvina

�l Emprega,8,
e com

va"
nta·

F V Keiser Oestereich.· gem p8r� com@atev'\8s,
T osgc!au Jarag�á, 15-9-1941.1 FJô��snranca§,ç_oUp�s •esourclro E para� que chegue. ão:coRhe, I Utermas, MensJru._e I!'-'---------------

cimento .de todos p.assel o. pre-
' -

p6s O parto .

R t I' J 'sertte. e!lItal que sera pub!lcado E' poderoso calmante e '

O e «' ara frna),\ �:'�:�P!;i��d: d��a��:t��Od��: III Re,gulador por, excele'n iii6" I Si alguem souber de impedi. cia.fLUXO·SE9'ATINA
'!lentos acuse

os,para
fins '1egaes III pela SUf, comprovada II

'

Proprielaria : AOlelo Benellä Artur l�fueller

I" eficada é receitada poc ,Escri'Väo Distrii�1 e Ofi.ci�l do I mais de10.OOO p1edicos.
Boa mesa. Bons quartos. RegIstro Clvll.

III
fLUXO SEDATINA 'IICompleto serviço de res, Parmacia de Plant,ão 'encontra se em toda;

tallrant. Churrascada todos Estará de plantão ama li_ parte. W,
,

,os sabados e domingos. nhã a 'Farmacia Central. :K!!!- '-- W'

DESPACHOS

\ ,

r-'

ö91.4 85$4 _778'8 1;840$0,
10otô'

82f5 82$5

11.640.0
3;000.0
3.600.0

12.0 1.200.0

..

1.200.0 I
4.830.0 4c83OeO-:-
1.000.0
600.0

776$2

..
n
=.

t

8.090.0

o
"ti
;;
'"

6:700to
1:75010
2:11lOSO:;

,

12$1;1

, 760.0
-�O.O
100.0

7:540fO 10.540$0
2:1lOO$O . 3.000.0
2:4OOtQ

, 3.600.0

12'0

i�400,O

i.500�
l4OfO

500.0
20.0'

4:000fO
160$0

6.000.0
240,0

893tl
8OOto "

893fl
aDOto

893.1
SOO.O

1:079.0 2.558$4

7.800.0
3.900.9
1.960.0

650,0
a30,O
330,0

150.0 1:750to 3.000fO

20.0

a:051to 4.576$8
1.000$0

8:051$0

1.50080

3:319'3 3:470$3 3.727$3'15t$0

,

378$1
1:870'5 I:S08$O

378'1
3:178$5

378$1
3.587$3

700$0
8.452$5
1.000$()"·
325$0

800$0 1.200$0
8:452$5 ß..660JO
1:000$0' 1.000$0
325$0 600$0

100$0

200t0 f 10400$0
700$0

1.600$0
700$0

1.800'0 2.tootO 3.600S0

5.400.0'

6.000.0
24:0.0

1.500.0
Soo . ..,

4.000.9

7.800.0
3.860.9
3.960.0

1.109.0

2.400.0

4..576.3
1.000.0

1.500.0

5,000.0
4.000.a

1.000.0
6.000.0

1.440,0
500.0

2.400••
1.200.0

9.022$56,022.5

675$0

42.530.0
,

42.289$0 7(1.000.03('8806 6.911J5 41.792$1

18.622,5 1.478$9 20.101'4 26.794$8 . 35;oao o

87

19:761$7 3.700ro. 23.461'7

548$4 36.864$7

3:045.$0;
257$8·

3:108.$8"

605$7 3.650$7
19'3, 277$1
456$2, 3.565$0

3:650$7
277$1

3:';65$0

7.800$0 i
,

360$0
Ci,ooo$o

728.$8 728$8 7118.S 2.595.tl
1.000.0

11:027.5
200.0

10.027$5
200$0

13.$70.0
600,0

13.370.0
�G,O

1.810.-4 243$0 2.058$4: 2.053$4 2.4.00.0

2:Q800
(43.8

6;290.9

2.080$0
143$8

7,297�

4;080.0
143$8

::3:574:$5

4.080.0
1.500.0
10.254.0
1.000.0
2.160.0
.

600.0
1.500.0

2:006$9

2:100,0

1.433�1
6.000.0

414:29717 500.000.0
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Mi6tStérlo do,-Trabalbo, Industria e

,

,J
,

Comércio
16a. Delegada Regional

,Edital.de Cita.-�ode aUIentes E' c.t-1,':a·'!' onde cbmumente S9 eneön- êdnhed�énto'"de tôàös, se
� U tra, para que. no prazo do passöu o presente edital

Ó Dentor Aldo Avila da '�Luz. Juiz Substítuto. de citação' de ausentes artigo, digo, no prazo de que 'será afixado áS portas'
em exeroícío no cargode Juiz de Direito da Co- 10 «dez:t dias contados de do Forum, e outros de

:rn61�C� de )ar" gl�ál E�tado d.� Santa ,_Cat�l'�na, Brasil"l O Doutor Aldo Avila da t6�r�0C�dTg� d�u�r������ h1�a� teêr,
I pra serembr'ns torma da let, ótê. �.

-

L J' S b t't t ' .Ica os pe a rnprensa I- A Delegacia Regional I pago 19;- Serviços pro-
�Faz saber aos que o presente edital com (I UZ,

. �IZ U S I U o e�, Civil ofereça a contestação cial do Estado e .Imprehsa do Ministério do 'I'raba- prtamente de transportes
prazo de sessenta (60) días virem, que por .parte exereicro, no cargo de JUIZ que Tiver. ficando desde local. Dado e passado nes- :lho Industrta e Comer- excluídos �os escritórios'
de Breithaupt & Ci8., me foi dirigida a. petição dó de Direito da Comarca de logo citado para todos os ta .cid�de de [araguâ, aos, cio: torna público ao Co- e oficinas, salvo 8S de
teôr seguinte: Petição inicial: Exmo .. Snr. Dr. Juiz- [araguã, Estado de Santa demais' termos e 2t05 da seis dias do mez de se- mareio e Iudnstrte deste emergencía) 20- Servi�
de Direito da Comarcs de Jaragua: Breithaupt & C tari B'] f causá, até final, tudo na tembro de mil novecentos Estado, que, aléIi.. doa eos propriamente de

.

. a arma, rasu, na arma f n b d t EN'
Y

eia., estabelectda com armazens de secos EI mo- da lei etc.
orrna e so as penas fl e quaren a e um. u, ey días

'

feriados nacionais teansportes excluídos os

Ihados, nesta cidade, á Rua CeI. Emílto J0urd8iJ,'
'

jlei. A presente ação tem o fran�o, e�crivão o su�s- que se seguem, estabe- transportea ele c .rga UI.'·

vem, respeitosamente, expor e requerer li V. Excía..' Faz Sab�r aos que o, �alos de 9:900$000 e vae crevi. Assmade;» Aldo �vIla lectdos pejo Decreto-Iel bRnos e os escfl!,órios e
o seguinte, digo, a V. Excia., por seu Procurador ,presente ed�tal c�m o pra- iunta a prova do pagamen da Luz -:- �JUJZ Substitute n. 486 de 10/6/1938: . ticínes, salvo 88 de
bastante (doc. n.) o advogado que esta subscreve, ,zo de 60 dias .vlrem, que te;> I.ntegral da Taxa, Judí- em exerclcl.o�. Está con 1. de janeiro, 21 de a- 'nmergência) 21- Emp1'6-
centra o espolio de Otto Kfithwinkel Ü' seguinte: 'por pa.rte �� �emoldo ��u, cla:la. Protesta se pelo de forme, o orlginal, do que bríl, 1. de maio, 7 de se- pas de comunicações te
Que o Hotel 'Brasil, desta cidade, de propriedade me fOI dirigida a petição p<?lmento pessoal do Su- dou Ié.

, tembro, 2 de novembro, j:legraficas, radíotelegrä
do falecido Otto Kathwinkel" supria-se com geue

do teor s�gumte : P�TIÇÃ? plicado, na pessoa d� se� Jaragua, 6 de setembro 15 de novembro, 25 de tlcas e telefônicas (ex
reros alímenticíoa no armazém do Suplicante que,

INICIAL. Exmo. -=:n�. JUIZ ���fesentante legal, -mqin de 1941. 'dezembro, é vedado o eluídos os escritórios e

em 'quotas e épocas varias, recebia pequenos ps
de Paz no. exerCIcl� �o nçao de testemunhas jun- {) escriyãa, Ney franco trabalho DOS seguintes oficinas, salvo as de e.

gamentos por conta (vide extrato de conta cor' carco de JUIZ .de Dlrelt� tada de documentos, t:x.a ,'dias, considerados pelo mergência 22-- Empre-
rente 'anexo); Que na epoca atual o debito do ,da_ Comarca de Jara�uá. n:es �e livros comerCIaiS, Edital de primei.. Ministerio do Trabalho, aas de radiodifusão (ex-
"De Cujus" para com a requerente ér8 de .... �EINqLDO � ..�p, VIUVO VistOriaS, etc. O advogado

ra Pra� Industria e Comércio co- cluid08 os escritórios) 28
842$300 (oitocentos e qUlirenta e dois mil e tre- lI]-dustnal, domlc\l�ado e re- que apresente. s�bscreve r- mo dias- santos de guar· - Distril)uidores e ven.
z.ent08 reis) conforme costa descrimlnadamente sldente nesta Cidade por te,rn o seu escntorlo nesta 'da em todo o território dedores de jornaes e re�
nos anexo: extrato de c! corrente fatura e du- seu procurador bastante, cidade á Avenidà Getulio O Doutor Aldo Avila nacional: vistas (bancas e ambu-
plicata n. 15.777; Que na forma d� lei, ao se estB.r doc. n., 1), o advogado que Vargas n. ) 60 e possue o da Luz, Juiz Substituto

_ 1. de janeiro (Circun- lantes 24 - Estabeleci'.
processando por eSS6 Jujzo, de Direiio ao Inven. es!a subscreve, vem, res telefone n. 34 onde e p.or em exercito. no cargo Cisão)., 6 de janeiro, 40 men�os de ensino inter
tario, dos bens do dito sr. Olto Kathwlnkel, a Supl. peIt.osamente, propor como onde po�e, r�ceber ·quais de Juiz e DIreto da Co- dias depois da Pascoa ID'at08,eXCltiidOS os eseri·
juntando 11 documentação nece8�8ria, requereu o efetJva�ente ora propoe: quer mtlI��çoES .. N.T.P.D. marca de Jaraguá, Es- (AscençQo), 11 dias de, tórios'25- Emprecsas tea
reu pagamento, o qual teve aceItação e CODC01'- p.o� meIO �a presente pe Jaraguã, I ... d.e Julho de todo de Santa Ca.tariuti, pois do Pentencostes trais escluidos :08 e8crl.

, dandia do Inventariante o mesmo não acontecen. tu;ao, que e ao mesmo tem· 1941. p.p. LUIZ de Sou;z;a. Brasil, na fOima da Ie!, (Corpo de Deus), 29 de torios 26 i- Biblotéc88
-I.' do com o Curadot' da Herdeira ausente e o dr..

po .0. libelo, . contra? es' 12í7"/.4t. 12/7/41, c;Est� etc: junho (São Pedro e São excluidos os 'esCJütório8
Promotor Publlico, OB quais, conforme se vê pela� .�oh� de OUo. �ath'YlI'lkej, vam coladas. duas estampl FAÇO SABER .808 que Paulo), 15 de agosto (As 27- ;Museus excluido8
certidões ju�t!J\s não concordaram e impugoaram a CUJO Inventano. ora se lhas es�adoa!s, se?do uma o

.
presente edItal de cenção da Santa Virgem), os �escritorios 28- Em

o pagamento pedido; Que V. Excia., por despacho pr�cessa �est.e JUIZO uma de dOIS. mil .

reIS e uma prlmeir!l p�aça, c0n:t o 1. de novembro (Todos presss exibidoras cine·
de 3 de maio p. p. (eert. anexa). mandou reservar Açao Ordmana de Co.�ran- de um md r.els, da t.axa p!-'azo ae trmta (30) dias, os Santos), 8 de dezem- matogl'ßficas (excluídos
ben" em poder do Inventariante para solt:çã.o da ça, no qual pr?vara. 1,> �� saude,devldamente m� vIrem. ou. dele conhe- pro (Imaculada Concei os escritórios) 29- Em
divida impugnada, isto certamente por constar que Oito. Kathwtnkel acel- hhsadas com data � aSSl c.imento tiverem, que, çAo), '25 de dezembro presaR de !Jrquestras SO
esta de documentos revestidos Ge todas as furma tara em vl?a q�atro (4) no- natura.». Com 1 copla.des bndo esse prazo ha de (Na.tal), Sexta Feira San- - Cultura fisica, (exclui.
lidades legais e oonstituirem uma prova. bastante tas pro�lssorJas: sr..:n.do ta p�ttção seguem mal� os ser arrematado Dor quem ta (variavel). dos os escritórios) 31-
da obrigação, e não se ter fundado a impugnação uma de 3.000$000, emItida segumtes documentos. 1 mais der e maIor lance E8tab�lecimentos e' enti-
em prova, de pagamento, remetendo o credor, óra por A. !Jomes, com aval: trans,lado de uma procura- oferecer, n,} dia

..

7 de JARAGUA dadas que executem ser.

requerente, para as vâs ordinal'isß; Que '8 Supl. ao Suplicante (do�. n- 2), ção lavrada a fls..�78, do outubro proximo vmdou· Segunda feira do Es· viços funerários.,
vem pela presente, no prazo legal de 30 dias, as �res outras de 2:°00$.000 1: n. 14. do, Tabehao Ma- ro, as 10 horns da ID;ao- pirito Santo, segunda fei- 'Nota: - Quando o dia
propôr como de fato propôsto tem, contra o es- (�OIS contos d� ren), digo, rio Tavares da Cunha Mel, hA, ás portas do idiflCio ra da Pascô8. 25 de no Santó de Guarda antece�
polio de otto Kathwinkel a presente ação ordina- 2.200$000. �dOls. .contos e lo, �e J�raguá; 4 !'l0.tas do forum da Comarca, vembro - Feriado esta. der cu suceder um feria'"
ria de cobrança da quantia de 842$300 (oitocentos d�zentos mti r�ls), ..... Pr�mlssonas e 5/COl?I�S,. 1 o bem penhorado a JQSío doaI. Dia de Santa Ca do nacional ou domingo
6 quarenta e dcis mil e trezentos reis) da qual é 2.300$000, (dOIS. contos e talao da taxa JudICiaria, Bento Alves, na A�Ao tarina, 26 de dezembro -

o trabalho �erà. faculta-
credora. Assim, requer a cttaçAo do espolio de tr.ezentos mil r.els) e .... sob n. 626, de 19 de No- Executiva fiscal que lhe segundo dia de Natal. Uvo

.

Otto Kathwinkel, na pessos. do Inventariante, o 2.400$000. (dOIS c9nto� e vembto de 1.940, ,passado move a Fazenda do Es-
. Fiorianopolis, 23 de,

dr. Placido OJympio de OJiveira para responder qu a tro c e n to � mil reiS", pela C,�letona .Estadual de tado, a saber:
. Es�ão Isentos dest!i junho de 1941.

aOB termos da presente ação ordinaria de cobran- a. n_ e x a das a esta pe Jaragua, 4 certidões pas- 1.) - Um ,terreno slto exigencia legal as aUvI. Ernani de Oliveira
ç's, oferecendo a defeza q�e tiver, dentro do pra

t Iça0 sob docume�tos ns. sadas todas, em 9. de julho a Estrada Itapucu-Hans6 dades seguintes: Delegade Region�l
zo legal e pede que seja feita, digo, seja o espo- 3, 4, e 5 respectJv�":Ien .de 1941, pelo escrIvão. Ney nestemuniciplO, confron.
lio condenado a pagar á Sup1. a quantia de .... te, estas, poré� emitidas fr�nco, de Jaraguá, conten· tando ao Norte com ter NA INDUSTRIA:

842$300 e mais nos custas. Pede, que a citação pelo Suplicante, � 2�� Qu.e d_? a," terme de declara ras de Leoni Ropelato, 1- Laticínios, 2- Frio
do dr. PlacH!o Ol1mpio de Oliveira, Inventariante, no eut�nto, o pll.meno ,ti ço�s prestadas pelo Inven- ao Sul com as de Erwl- industrial (excluídos os

residente .na cidade de Joinvile, Beja feita por
tulo, a!nda em. Vida Otto ta:�Iante dr. ,�la�ldo Olym- no Zanghelini, 8 LestA escritórios) 3- Puritica

carta precatoria caso. não seja encontrado' nesta Kat�wmkel,!0-1 pa.go pelo piO de Oliveira a fls. 59 com terras de Domínio ção e distribuição de á,

cida.de onde comumente se encontra. Requer mais supl1cant� all av.ahsta, co do.s aut�s de Inyentario Dona Francisca, avalia. gua (uziuas e filtros) (ex
li CItação do dito Inventariante para todos os m� pr?va ° assentam�nto em que e. Inventanado Ot do em 500$000 cujo bem �lUidp08 d

os escriitóribiO�)
demais t.ermos e atos da causa até final, s.ob pena

feito p�lo .,Banco AgrJ�,ola to Kathwmk:-I, b» Termo constante do auto de - ro uçAo e d str UI-

_.,..... de J'éveha, protestando' tambem pelo depoimento
e Co�erclal de �Iumenau, de· declaraço,es l>rest�das avaliação de folhas dos ção de energia elétrica

peslwal do Inventariante, exames e e.p1'8sentação Agencla..l nesta cldade, no pelo dr. Paulo �edelros, autos da referida ação (excluidos 08 escritórios)
de livros comerciais do "de oujus" e da 'propria v�rso <lO documento n. curador da herd�lra ausen- executiva, será levado 5- Produção e distribui�

, Suplicante e maia {leIa inquirição de testemunhas 2. 3.� Q�e as .r�stantes te,. afls. 54 de dIto Inven· em primeira praça em ção de gás (excluid08 os

i eujo rol aepá apresentado oportunarrwllte em otlr. prOmIS�OTlaS, emlil�as pe tano; c li Termo de decla Hasta Publica de Venda escritórios) 6- Serviços
torlo, dentro do praz() legal. Dá se á presente' lo Supllcallte.e aceitas por rações prestadas pelo dr. e Arrematação pelo va· de e.sgo�os (excluidos 08

ação o valor, para efeitos fiscai.s, 842$300 l� junto
OUo KathwIn.kel. com a Pro"'!otor Publi�o a fls. 59 lor totill de qumhentos eSCrltórIOs).

vae a prova do pagamente da Taxa Judiciaria. �or�e deste, ficaram por do dito Inventario; d »De- mil reis (500$000 . Assim \

NO COMÉRCIO
Jar1lguá., 5 de junho de 1941 p. p. Luiz de Souza. liqUIdar, «docs. 3,4 4 5�; pacho dado pelo dr. Juiz á será o referido bem ar· 7- Varejistas de pei
5. 6. 41. 5.,6. 41. (Coladas duas estampilhas esta

4-lI Que na forma da leI, 59 verso. ,feilos os autos rematado por quem mais xe 8- Varejistas de car

duais, sendo uma de dois mH reis e uma de um u<? se estar procedendo, conclusos foi proferido o der e maior lance ol-e-
nca frescRs 9- Comér.

mil reis da Taxa de Saude, devidument«=> inutilisa dl�O, proces.sa�do por esse seguinte del:lpacho: c-Di,- recer, no dia, hora e cio de pão e biscoitos
das com �at8 e assinatura). Com copia da inicial �u�zo d� DireIto ao !nven- z�ndo o Cad. de Proc. Ci- lagar acima 'mencionado 10- Frutas e verduras
e os seguIntes documentos: 1 procuração e SUil

tano dos be:"s do dIto s.r. vII, no ,art. 89 segunda par· podendo o mesmo ser varejIstas. 11 - Aves e E I
copia; J extrato de conta corrente e 8/ copia; 1 OUo �athwmkel, o Suph- te que a herança cé repre' examinado por quem in OVÓS vareJistas 12 _ Va-

LlX R ,DE NOGUEIRA
fatura e s/ copia; 1 duplicata e s/ copia; 1 Talão can!e Juntando.a documen- sent�da em juizo ativa e teresse tiver, á Estrada rejistas de ,produtos far- o remedlo que tem depurlldo '.
de Taxa judiciaria; 1 certidão do termo de deela taçao necessarla, req�orou passivamente" pelo Inv2n- Itapucu Hanss, neste Mu inacêuticos 13� FIôres o s.ngue de tre' geraçõesl
raQões prestadas r;el0 Inventariante' dr. Placido o seu �aga_mento o qu::! tariahie», salvo quando da- nicipio, onde tl8 acha e coroas 14- .Entrapos. Empresal!lo com exilo .111

Olympio de Oliveira, passada Delo escrivão Ney teve. aceltaçao e co�cor. tiV?», claro é que o Il1ven- lücalisado dito bem. E tos de combustiveis, lu,
Franco; 1 certidão do term') de declarações pretl-

aanclas .do InVf'nt�llJémte tanante d� Espolio de 9t para que chegue 8 no brificantes e 8cessori081I
tadas pelo Curador da herdei!8. ausente, passada

dr
..• �lacldo Olynplo de to Kat�wl!1kel, �r.. Placldo Hcia 8 publico, mllndei de automóveis postos de

pelo escrivão .Ney Franco; 1 certidão do termo Oh�cl�a edoc. n. 6,., o mes- Olyrnplo de OlIveIra. no afixar este edital qUe gasoliLHl 15- Alugado.
de declarações pr6stlldas pelo dr. Promotor Pu� mo nao acontecendo c�m m�a?o pelo doutor Juiz. de será. digo, mandai passar res de bicicletas e simi
bli�o. e passada ,pelo escrivão Ney Franco' 1 cer,

o dr..Curador da herdma DIreito, não tem capaclda, o presente edita! que se· lares 16- Hotéis e s,imi.
tidlo do despacho do M. Dr. Juiz de Dlreit� desta ausellle e c?m o dr. Pro de processual para repre rá afixado áC>! portas do lares restaurantes, pen
Comarca, mandando reservar ben@ em poder do mot,?( Publico, os quais, s.entar neste, feito, o Espo· Forum, no lugar de C08- 8ões, bares, cafés; con. ,

Inv.entariantee pt\8sada pelo el'crjvão Nr:y Franco. c.or:rorl!le se ve, pelas cer· 110 Executado. Comentan- tqme e' pUblicadO pela feitararias 'Borv�terias e� .

feitos os autos conclusos foi proferjd0 o séguinte hdoes ,Juntas «does. ns. 7 do o art. 85 do Cod. do Imprensa' local. Dado e bümboniéres 17- Hos I
desp6cho: Dizendo o C(ld. de Proc�_ Civil na tnt. � 8,. não concotdaram e �roc. !=ivil Pedro B. Mar- passado nesta cidade da pltais, CliniC,as e Cßsssl,85, segunda parte, que "a berança é representada Imp�g":aram o pagament.o tms diZ que: quando se Jaraguá, (Jos cinco d.ias de' saúde 18- Casas -de
em Juizo, ativa e passivamente pelo Inventariante), pedld_O,. 5·» Que o dr. JUIZ trata de lnve�tario �ativo, do 'mez de setembro de diversões inclusives es.
salvo nua.ndo dativo" claro é que o Inventarie,m,e �e D!.reI,to �a Co�arca. e p.or ex, ten.s.ao. de mven- mil novecentos e qua ren- t b l' t

'

r I1 O em VII tude dl"so - d t t I d ta' e um Eu, Ney' Fra1l_co
.a e eC�lme.n OB espor _l' G dO" d Sd,O espü 10 de. tto Kl1,thwinkeJ, Dr. Placido Olym- .

.,
'. po! es anan.e ,U leIa, .para queOu" vos CUJO mgresso s6Ja'

ran ••pura va o ,angUG

pio' do OliveIra, nomeado ptlo dr. Juiz de Direito pacho de 18 de Junho de espoliO �.e conSidere repr( escrivão o subscrevi. As _'-.-

\

-'-,
_,... -=""""'_

fUso 9>, não te� capacidade proc€'88ual para re-pre.: 1941, mandou reservar �emi sentado é. necfssaria a pr.e. sinado) Aldo AviIa da j

Pl- sentar neste feIto, u Espolio EXBcutado. Cüme[\�
em poder do I.:_Iventarl�f!- sença, dIgo, é necessarlo Luz - Juiz Substituto".

PdM
I

"

)

tando o art. 85 do cedo de Proc. Civil, Pedro B tei:?ara a, soluça� da dlVl- que todos, os herdeiros Estä conforme o original . '

Martins diz que: quando se írata de lnventarümte da Impugnada, Isto, certa compareçam, ou sejam ci� do que dou fé.
'

O fi a' a' I nan C' orada.tivo, ô por extenção, de Inventaria.nte jUdicial, me�te por constar. esta de tad<?s", "vol. 1. pago 263l1• Jaraguá, 5 da setenbro
,

'

."para ,que Q espolio Sß considere representado, é docü�entos reve�lIdos das ASSim, como a unica her- de 1941.

ueces�B.rio �ue todos OB herdeiros compareç�m, f�r'!l<�ltdades legais e cons' �eira do Esp. exec�tado O e8crivão �ey Franco
ou sejam c�tados", (vol. I, pa,g. 263). Assim, cümo

htUlfém u1:Ila i�rova b�stan. se encontr.a em lugar Igno·
a unica herdeira do Espolio eY.ecutado se encún-

te de obngaç.a?, e �ao ::: �ado «certidão que ora se

tca em log�r inc�lrto (certidões que ora se juntam)
ter fund�do a Impugmçao l�ntall torna s:� mister sua

torna se mIstsr, sua citaç,ã,o por Edital Portanto
em prova de pagamento, CItação por EditaI. Portt:ln�

deterrpino a 'Publicação de edite.! m�rcando·o reme.tendo o credor, era to determino a publicação
prazo de 60 dias. O SJr. Escrivão �a Publicaçã� Su�lIca�lte. par� as víàs de editais marcando o pra� Com o seu uso, nota·se em-

'

de editais observe os dispositivos do art. 178 § § ordma,nas. �ss!m" den.tro zr: �e 60 dias. <? S�r. Es poucos dias'
II e III" do Cad. dü Pro(�. Intime.se. Je.raguá 4 de

do pra�o legal de 30 dIas, criva0 na . Publlcaçao dos 1. - O sangue limpo, de im-
I!,etembro de 1\)41. Ass.) Aldo Avils da Luz _:_ Juiz o Suplicante vem propor, flditais observe a!> dispo- purezas e bem estar geral.
Substituto em exercicio". Em virtude do que é o

como de fato pt�po.sto sições cio art. 178 § § II Pi;ita;' g���:!�ciEr�;�õe�� ;��
presente e�ital c,;>m o vrazo de 60 dIas, pelo qual tem, contra.o espolIo .de e. III do Cod. d,e :?roc. ln ' runculos, Coceiras, Feridas bra
chamo e CIto á dita Johanna Kathwinkel, resid4:HJ,

Otto
_ Kath�m�el, a presen' time-se, jaragua, 4 de se- vas, BÔba. etc

te em logar ignorado, para dentro do prazo aci
te açae;> ordl>na�la de-co?r-an- tembro .de 1941.-Ass» -�I 3, - Desaparecimento com

ma mancionado, toma!' conhecimento do requeri ça, afim de st:r o Sup.llcado do Avlla da Luz - JUIZ �;:t�o:�ss!�U���lâ�c?be���do por Breithaupt & Cia., e alegar o que tiver a co.ndenado � pag�r 3C! Su, Substit�to, em exercido. 4, - Desaparecimento das
bem de sua' defeza, sob pena. de reveJia. E para p!Icante a ,lmponancla de cEm vlrtud� do que é o manifestações sifililica& e de

que chegue 9. noticia ao conhecimento de todos, 9r800$000 (n<?ve �O!1tos e presente editaI com o pra- todos os incomodos de fundo

se passou o _Dre'sente edital que ser,à all-x"do án nov.ecentos, mil relSlI com zo de 60, diasí pelo qual sifílitico '

'" '"
os Juro d h 5. - O a parelho gastro·intes-

portas do Forum, no' lugor de costume e outros '

s e mora e custas. c amo e cito a dita Johanna tinal perfeito, pois o -ELIXIR
de igual teor para ser�m Publicados ,,�la Impren Nestes, termos, o Suplican KathwiPikel, sesidente em 914» não ataca o estomago e

80. Oficial do Estado e Imprensa local. Dado e
te pede a' V. E�cia." a ci logar ignorado, para den não, conte"! iodureto .

paSsado nesta cidade de Jaraguá aos sais dias taçao �o espoho de- Otto tro do prazo acima men-l,t E °t Utntdc� DdepuraHÍ1Vo 'tque
cl

'
,

t b d iI' Kathwmkel na pesso'a -do
.

d t
' . em a �s a os os osp. allS,

O mez se em ro e m nO'feventos e qU81'anta e I
.

"

.

clOna o,
.

ornarem r�quefl de especialistas dos Olhos e da
um, Eu �ey Franco, escrivAo o subscrevi, Ass;) örent�rlante, �r.. PlaCldo menta, dl�o. conheCl�ento Dispepsia Sifilítica
Aldo �vIla de Luz -:- JU,lz ,Substituto em exercicio ym�I� ,�e .<?hveua, que dQ'requertdo porREINOL Vidros' duplos

'

.Está. conforme o úriginal. do que dou fê, ,
de_'(�'.a ;'ler CI d�O .P�C Pre. D,o RAU o alegar o que ,.

,

;,' ,
,

J
,,',

à 6 d t, b d c;Ho. fl,a,', ,P,. ara j,omvl1e, 'onde tiver a bem de' sua d"'feza, Ja se encontram !l v�nda con,-'
,
81'sgU, e se em lO e 194], resId" 'caso nãó ..

. b
"

d ,. "E'" tendo o dobro do hqUido e cus·

O Escrivão _ Ney Fral:.'c'Í) -', seJa, en- so ,pen,a. e reve UI
••• pa tandó mimos, 20 % qUi? dois

" contrado nesta Comarca ra que chegLle a, notiCia ao I 'vidros.pequeno$
,

t -

DESPERTE'A BILIS'"
DO SEU FICADO

SeJII CaIOlllllanos-E SaItani III (._

8ilmaDisposto'" Tado {\!
Seil figado deTe ierramar. diari�

,

mente, no estomago. um litro de bilis.. �

Se a bilis n� corre livremente. Oll ,_
alimentos não são digeridos e apodr... :&
cem. O. gazes incham o estomago. '"

Sobrevem a prisão de ventre. Vaca 'S
sente-se aba�ido e como qu� en,:�n� )...
nado. Tudo e amargo e a VI." e um·'

martyrio. "

.r,

Uma simples evacuação nãq toCAra
a causa. Nada ha como as fama....
PilIuJas CARTERS para o Figado,
para uma acção eem. Fazem correI'
livremente esse litro de bilis. e Toei
sente-se disposto para tudo. Não eau·

eam damno; são suaves e.contudo !ão
niaravilhosaa para fazer a bilis correr
livremente. Peça .1 Pillulas CAR
TERS para o Figado. Não accei�
imitações. Preço 3$000,,_ 'i

ferld..
,

EQ:em..

Oerlhrol

Elpinhel
Rhau'metlsm.

'Escrophule.
.yphUiilce.

SEMPRE O MESMO I .••
SEMPRE Q MElHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA

A Farmacia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA· úlce
ras que nem 0914

1 . conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de, JoinviHp, curou com

UMA s6 LATINHA, uma FERIDA· DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa::. de saLlde e

clinicas particulares ..
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira �.pomaâa
Minancora" nunca existiu' a não ser em suas

latinhas originais com'o emblem-a:'simb6Iico acima.
Recusem imitações! Exijam a-�erdadài�a MINAN·

CORA em sua,-Iatinl:t� ,,;e.dginal. .
"

REPAREM BEM AOt:OMPRAR! '

E' um produto ,dos Laboratorfos «MINANCORAlI
Ci<

• de'f:JOINVILLE ,

'

Adotado oficialmente
no Exercito

ELIXIR "914"

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

NUNCA EXISTIU
IGUALI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� Amanhã 21 de Setembro Será 'i:lpresentada a super-comedia musical da UfA:

de NI·ce" .,

com «Erna Zack» I Musicas de ]. Strauss Ie Raul Kernp. I e Schmidt Oentner.

Letreiros em portugues. -Todo falado e cantado em alemão.

No r-rogram�: - C O M P L E M E N TON A C ION A L
!

Hoje - 20 de Setembro

"Flores
-

.

ATENÇAO!
4a. ê 5a. feira - dla t 7 e dia 18

Será apresentado
«VIDA ROUBADA»

j. um super drama dá Papramount
Real como a

.

·p.loprià vida
Palpitantecomo um coração apaixonado

�==========;....;==:=:;;;==;.;;;;;;.;;;===��;:;;;,;��=;;;;;;;;;;;;;::======�-:;;::----;;--.;�
-. --------'"------'-

Relojoaria e OurJYesaria "Correio" Social

Aniversario»

1
ANTONIO MÉLGA

. .
/

.

Esteve domingo em Ja·
Am!ersa�lóu s.e .hontem raguá. e deu-nos a satisfá

o menino E on, filhinho do -

de u � I'SI'ta o nos-

eine Buhr sr. Pau!iné Na!;;) Bonin. ���Ofegamde vi��;ensa; �r.
«VIDA ROUBA·DA» ;- f�st�]?� honte"! seu na.- Antonio Mélga, actaalmentalicio 1:1 sr a' D. Lycia Sehnet

te redatoriando o eJornalEm «VIDA ROUBADA», der, esposa do .sr. Oscar I d [oin iII ..
um super-drama «diferente» Schneider. na e I v ..».

que o eine Buhr vai exí- Arnánhâ aniversariou-se Viajantes
bir ns próxima 4a. e õa. os jo,-:ens Haroldo e Max rAP. ANTONIO fADELa que dispõe de maior scrtimcnto na praça e oferece feira _ a diversidade e Schneider. -

_

seus artigos á preços vantajosos. beleza dos eênarios corre Segunda feira comemora. Chegará hoje a esta Ci-
Rua Marechal Deodoro, 30 Jaraguá parelha com o colorido e rá St!U natalício o sr. Jacob dade, em visita a pessoas

----------- vivacidade das emoções. Ander'3ell. de sua familia, o sr. Cap.
EI' b th B

. Antonio fádel, negüciante
O AI "b" d M t" F t I_ba e ergner, age· P B 11r. CI Ia es ar lOS on es

I
nial atdz europeia, interpre- Visitas em orto e o. .

A D V O G A D O lando o duplo papel das DR. MANUEL SUPLICY IONAC_IO LEUTP�ECH!Encarrega'se de _todo e qu.al'luer serviço r91ativo
I irmãs gêmeas, e Michael LACERDA SeguIu quarta-feira ulh-

.

" ,a sua. pr<?ftssao.. .

. Redg"ave, um galem sóbrio ma para São Paulo, o snr.
Atende 1!S pessoas do Intenor, que desejarem natu;ahsar· d d

- .

.

.

L h
se, receber e obter subvenções; compra e venda de tiiulos da e. c�mê I o, sao as prm Em companhia dos srs. g?aclO . eutpr�c t, comer·
dívida pública Registro de titulas e diplomas, co.branças, serviços Clpals personagens des.te Dr. Alceu Rodrigues; fun- Clante nesta cIdade.
gerais, perante o Supremo Tribunal Feder�l e tudo que se rela- drama rei:il como a pro- donario do Ministerio da. •. _
ciorte com estabelecimentos d� Emino secundário ou sURerior pria vida, e palpitante como Agricultura e Alfredo Shorn, FelecimentoGorrespondentes em todos os Estados do Brasil um coração apaixonado. fiscsl do Iu�t. do!:. !ndus

O enirecho, - de cc.n- trl·atI·os. dr>u-nos o prazerEscritório Av Graça Aranh", 26- 110 andar Salas 1107 e 1109- d
. . <-

Tel 2-7842 Edificio O Pedro II-Rio de janeiro. C Postal N 3897 cepção mo ermSSlma e de sua visita o sr. Dr. Ma·
- apresentada sob um prisma nue1 Suplicy Lacerda medi-

Doenras do DESPEDIDA
inteiramFntfl novo -.é de·

co, qUE vem de se estilbe
". senrolado no Alpes SUISSOS! lecer nesta cidade com con.

couro cabeludo! Não dispondo de tempo para nas costa� �a ..Bretanha,. sultoriodespedir-me pessoalmente dos pro mCla mglesa elimo Sm. DEPOSITASIO pais dos meus alunos e das -ami-
numa v Ao distinto clini.:o alme-

DA "LOÇÃO PARISODOR P. zades que deixo nesta cidade, em Atenas, sendo que em jamos feliz permanencia en
2" Caixa do Correio n. 93. -

faço-o por êste meio com sim qualquer destes pontos as 'tre nós.FLORIANOPOLIS. patia e firmo meus agradeci- cens<> .que r3e desenrolam
"... é em beneficio !p.entos pelas atenções com que

...

t
dos que sa�o portadores de C A S- são as mais Imprevls as e

fui sempre distinguida em .

d' It dP A e não se incomodam- mais de cjnco anos de perma- orlgmals, ai resu an o

com a mesma, eu lhe envio es· nência nesta cidade. ser o fi 'me inteiramente
ta na certeza de estar procuran- Em Gaspar particularmente fora do comum, marcando
do tornar publico, um bem que na direção do Grupo EScolar uma etapa nova na tlistomuito pode auxiliar ás pessôas "Honório Miranda". receberei I' d C'que lerem esta. - Trata-se de todas _as ordens com que me rI'l. I) mema.

seguinte. - Ha doi& longos quizerem honrar. A todos o �VIDA ROUBADA», co ,

mezes notei. que, talveiz por meu sincero abraço. I mo dis' 'emos acima, põe
imfluencia de muita caspa, meus jaraguà, 20-9-941. .

em foc •. um curioso caso
cabelos tarnaram-se esmtlêcidos IRIS FA'DEL

Iaonde estivésse, tinha, de quando
.

I d,� d ! ola pErsonalidade
em quando de levar as mãos á ifispir�d,) na vida de duas
cabeça afim de procurar obter, Baile da Prima '1 irm_ã, gêmeas.
coçando, o termino dessas co-

ceiras mas, infelismentE, o assult:.. .

vera

Idofoi ser atingida poruma aqui· .

No OToximo sabado, dia S' .aa' garantI'do o USOzema hunida. - Procurei diver- I

sos recursos, sem resultado! - 27, ° prestigioso «Oremio EXCLUSIVO da MARCA
Um filho, no entretanto, em bôa das Ros3s�. levará a efeito de INDUSTRIA ou de CO
hora,trouxe-me um vidro de LO· no amplo Salão Buhr, a MERCIO ao industaial óu
çÃo PARISODOHn. 2. usei, ape- d).·

.

nas, dois vidros e, tive a alegria reali�aç�o O seu. lradlclC c,?merciante que a fizer re·
de notar que o mal desparrcia nal «Balls da PrImavera», glstrar.
a caspa, tambem, a quéda dos I que terá inicio as 21 ho. Procure ou escreva á
�abelos. cesßou ie, o que par�c� ras.

.

Organização Comercial Ca.
ImposslVel, os cabelos adqum- A c:' t b' .' - R J

-

P' t
ram nova vitalidadê e nascem

iLlm as cgaro as Gm· tal mel1�e, ua Gao· lU o ,

agora. limpos e abund�ntes!. � tas da cidade» .comemora· n. 18 Fpolis.
Mal percebe a Caspa, si .por rão a entrada da primave'
voltar, com poucas aplicaç5es ra brindando a sociedade
da LOÇÃO PARISODOR n. 2, .

'
•

ela desaparéce, (.s catelos val- Jaraguaense com uma nOI

tarn á côr natura-! tinge pro- J tada dançantt que excede
gressivamente, a cabeça tornar· rá á todas as espetativas.
se .limpa, porquänto, é talvez A ornamentação do �a·
deVIdo a caspa que surgem, re· J- - de da;"ç

.

será origipentinamente, cértos incarnados ac.. ,! as., .- Cuidar dos yos<_Js filhos, antes
que muito aborrecem.! Por isso nal. ... fantas�lca.: .. maravl-j des

tres .ano,s de. Idad�!! ,

autorizo á V. S. a fazer publi- lhosa... um Jardim de flo" N� pnmelra Infancla ,esta o

car .e�ta correspon.dencia, em res, ónde as rúsas serão' destmo de cada um de )10S.
benefICIO dos descuidados dos .

h E
.

d I As creanças bem nut Idas e sa·

que sófrem males tão jrrit�ntes as ram as. "neste r�m� � dias �erão homens fortes, sadio�
.

_ Sem mais, sou, atenta de flores o Jazz flaça? ' I e resistentes.

muito agradecidil, fará soar os sons mavlo· i .

Dae CALÇEHINA.ilos vossos

(Assinado) IZAURA DASILVA sos de suas melodias en. Illhos e tereIs garantIdo o futUr
D'AVILA - .

'
ro deles.

RUA LAGES n.11.:- Fpolis." chen�c, de alegria, todos A CALCEHINA conte� tO"

. (Firma reconhecida pelo�tabe· coraçoes. Haver.á surpre- �os. os elementos necessa�lOs e

lião do 1. oficio JOÃO MA- sas de todo .qullate e ta Jndlspensaves ao desenvolvlmen,
CHADO PACHECO JUNIQR) manho. E quem ti\1er a to d'lS creanças

.

I

- Não encontrando LOÇAO t d '. t fi
Em todas as farmaclas

PARISODOR n. 2 em seu for- \1en ur.a � pl.!'ar nes e o

necedor peça á CAIXA POS- reseente ]ardlm, para as

TAL n: 93, FLORIANOPOLIS sistir á deslumbrante para
e pague aó Correio quando da das flores terá o direi·
r:ceber .

o vidro ou vidros de to de es co!h�r uma «rosa»
tao admuavel produto. - Cada

I
vidro custa apenas 10$000.- e dansar & ... I�. conga!>.
(Registros numeros 447 e cSalve Pnm ...vera».

68.916) Galdomar

ESPORTES Edital
de leilão com p prazo

O Brasil excurslonarä de 10 dias .

amanhã á Indaial O Doutor Aldo Avila

Para disputarem duas
d a Luz, Juiz Substituto

partidas inter munícípaía
em exercicdio; no cargo

com I' 1 F C
de Juiz e direito da

uírã
o naayah . . flP: Oomarca de [araguà, Esg o sman ã pare o lado de Santa Catartna.:

. !fr��Y�� �r��'il� 20. qua. I Brssil na forma da lei, etc:
Ha .PdUCO maís de um

Faz Saber a todos que
mes esses conjuntos S8

o predente edital de

enfrentaram' nesta cída
leilão com o prazo de

d 10 (dez) días virem, ou
e, conseguindo 08 lucaís dele conhecimento tivedUBS retumbantes víto-

rías por 7 a ,O e 5 a 2 rem, que, no día 30 (lo

;respetivamente do 20. e
coerente mez, as 10 horas

10. quadros.
da manhã, ás portas do

Amanhã porem os in-
Edifi.oio do Forum, parte

daíalenses lutarão em
superíor da Prefeitura

seus domíníos, onde es
Municipal, \�elo Oficial

. quadros de renome cai
de Justiça, servindo de

ram derrotados. O Brasil
porteiro des audítorlos
desse Juízo, será "levaterá poís um adversarto do ::1 publico leilão deá altura de seu prestígio. venda e arrematação eA embsíxede local \1Ül-

.

á será entregue a quemllu pela manhã em "ouí maís der e maior lancebus" sob Q chefia des
srs. Walter C. Hertel oterecer, alem de oíten

Guílherme Schwanke.
e ta por csnto (80'/. sobre

o preço da avaliação o

.0 Brasil venceu uma
seguinte bem Imóvel:

tI) - Um terreno sito
, aça e empatou outra neste Municipio, no lugar
o gramado do Brasil denominado Ribeirão Ca

foi teatro de duas ínte. cilda, com 8S confronta
resS'antes parrídas de ções de direito, com a

futeból, em que foram aree de 20.000 metros
p"rotagonistss OI! conjun- quadrados,

.

10s do Quinze de Outu- 1movel es.te que vae 80
b!'"o é 1C011'8i de Joinvile aludlido leilão para paga
-é (JS quadros de Brasil mento dos impostos em
desta. atrazo, para com s Fa-
Na prelireinar que foi zunda Estadosl, de Caro

611:1 diSputa da taça "Re· 108 Richter. E para que
16lo8r18 Baumer" saiu chegue a noticia 8.0 con

vencedora a equipe B do hecimento de todos·, mlln·
Brasil que venceu a do dei passa!' o presente
lcai:'ài pela contagem de edital que será afixado
4 a 3, ficand-o useim de no lugar de costume e

pOsse do rico troléo. outros de igual teôr pa.
'. �J8 peleja principal va· ra ser publicado pela
llflcou-se um honroso' imprensa local. Dado e

·�topale de J ·pontos, en- passado nesta cidade de
tre o quadI:o A do Bra- Jaraguá, aos quinze dias
eil e Quinze de Outubro, do mez de setembro de
ficando a taça "Haraldo mil novecentos e quaren
Lehmann", para ser dis- ta e um. Eu, Ney Franco.
,putada em jogo a ser escrivão o subscrevi.
realisado em bréve nes· Assinado) Aldo AvUa da
ta cidade. Luz - Juis Subsmuto
Os pontos do Brasil em exercicig. Está con·

foram marcados por 0- !orme �. original, do que
restes (2) e Jorge. dou fé.
Ballock brilhou, foi o laraguá, 15 de setem·

melhor homem em cam- bro de 1941.
po seguido de Morretti e O escrivão Ney Franco.
'Hadlich, Mathiss apezar
de contundido agiu como

estamos acostumados,
com destaque. Os restIlO
"tes, tiveram altos e bai·
xos, sendo que Lourenço
näo passou de mediocre.
No quadro do Quinze

de Outubro destacaram
se alguns elememos, pe.
la rapidez, principalmen.
te o arqueiro, que pro·
duzio defezas eletrisan·
teso

DESPERTE A BIUS1DO SEU FIGADO
Sem Calomelanes-E Saltará da I

Cama Disposto Para Tudo i
Seu figado d....e derramar. diaria-

.

mente. no estomago, um litro de bilis.
Se a bilis não corre livremente, OI

alimentos não são digeridos e apodre-
cem. Os gazes incham o estomago.
Sobrevem a prillão de 'ventre. Vooê
sente-se abatido e ,como que envene

]lado. Tudo é amargo e & vida é um

martyrio. ... I'

Uma shnplee evacuação naQ'toeara
a causs. Náda ha como as fa!ll0saB
1'iIIulas CARTERS para o F,g.do,
para uma acção certa. Fazem correr

livremente esse litro de bilis,
...

e você
sente-se disposto para tudo. Nao cau

sam damno· são suaves e contudo são
maravilhosa's para fazer a bilis correr
livremente. Peça as Pillulas CAR
TERS para o Figado. Não ai:ceita
iniitaçõeB. Preço 3$000

fantastico. Cadernetas só
as da Credito Mutuo Pre·
dial. Agora 6:250$000. Bre
ve 10:000$000.

I-Vae construir .,
•

Então não esqueça de p!ocurar o de
posito de MADEIRAS de JOAO EMMEN

DOERFERI á Avenida Oetulic, Vargas n.

504, em Jaraguá.
.

Taboas secas para assoalho: canela
peroba, pinho etc. Tabaas para fôrro : «for·
ro paulista» e outros.. Madeiras de toda
espeeie. Materiais para construções: sarra

fos, . vigas, telhas tipo francez. ladrilhos,
azulejos, manilhas, tintas de caseina.
FOSSAS OMS com todos os acessorios.

Consulte os preços! Faça lima visita
ao deposito !

RISCHBIETER, 6- QESTWICKI - C. postal, 18 Blumeneu

VENDAS A LONGO PRAZO

Relogio! ti Joias e a.l1"tigos de optica e para presentes.

Cure seus rnales e poupe seu bom dinheiro
comprando na

Fartnacia Nova
de ROBE.RTO M. HORST

CALCBHINA,
A ,sande das creanças

I

O TOlleU POR EXCELElCII

.,�@tij#4�17m�fi@*HS1'f*'#i4j#im

I LAVANDO SE COM O SABÃO

Virgem Espe
& elA. JOINV,ILLE (Marca registrada)

ECONOMISA ·SE TEMPO E DINHEIRO.

FR.IO!
Teimoso, como velho, - porque a teimosia nos moços é

falia de intelígencia - o 'lrio este ano està batendo ás portas
da Primauera. Nãa que?' lazer as suas despedidas, mas acinto-

I
samenie crestar as petalas humidas das roeas _que abrem à llor
das bocas femininas. Casmurrice! Despeito!

.

O velho carregado de lâs, de barbas pingando neve, que

I vêmos nas oteogravuras européas -: e q'!"e em falta '!e outro
made nacional, faeemos nosso - e al�na� como muita g�nte
moca. No convencwnalismo da vida ambiente, topamos tipo«
moços ... que envelheceram antes do tempo. São os moços - velhos,
que, mais tarde, inversamente, .

se tramstormarão em velhos -

moços. .

Ern muitos casos são produtos dos meios. O coneeüieiro
Accacio, do Eça, é um deles.

. ..

Querem ser o que ja pão podem. Tem maneiras esquisitas,
que desagradarn ou causam riso. Dizem mal do que ap1'ovariam
vinte ou trinta anos antes. E á força de cont?'adição, vivem
batendo os dentes uns centra os outros, trincasulo muiias vezes

a lingua.
. .

Úto �e 'sugeri� o ·lri�. � v�lho' de' ba;'bas ping�nd�
q�te está batendo ás portas da prima Véra.

GIL VAZ

neve,

'-\

(

faleceu dia 12, nesta ci
dade, com a idade de ses·

senta e Lres anos, a senho�
ra Francisca de Paula. viu·
va do sr Francisco F r: r .

reira de Albuquerque, e pro
genitora do snr. João de
Paula, �g('nte ferroviario
ncSt3 cidade, Jc�quim, Jo '

sé, Emydio t Maria de
Paula, l'fsidentes em Rio

. Preto, Canoil�has, Anmca·

�S\marnqe ria tRio dt Janei�o! res·

� 0.05 OS cb,. )Ç� petiv'imente.
t"..�fà '\,0 qJ'�,j) O fereho seguio, em caro
'4' � i'o especial ligado ao EX"

pressa da manhã f.eguiDt�.
para Rio Preto, onde foi
dado a sepultura.
Na cgare- encontravam·

se di-versas familias e ca·

valheiros amigos da familia
João de Paula.

.

�«Correio do Pov:o» apre
senta a família enlutada os

srus sentimentos de pesar,

�,

llaraCleclmenfo

f
João de Paula e familia, e seus irmãos

Joaquim, Emydio, Maria e José' de Paula,
(ausentes), ainda profundamen,te compumgi
dos com a perda que acabam de sofrer, de
sua mãe, sógra e av-ó

Francisca de, Paula

ocorrido nesta cidade, em 12 do corrente,
vem por meio deste agradecer a todas as

pessoas que os acompa!'!haram no dur.o tran
se por que acabam de passar, bem como as

que enviaram cartas e telegramas de pesames.

Agradecem ainda as palavras de pesar
do sr. Vigario da Paroquia e aos. srs. drs..
Renato Camara e Levy Miró, que tudo fize
ram para salvar a querida morta.

Igualmente agradecém as pessoas que,
em Rio Preto, acompanharam a sua ultima
mo: ad3 oe., queridos despojos.

Jaraguá, 17 de Setembro de 1941.
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