
E' do dominio público, I Sociedade de Atiradores. mandar a proposito de dem provar-se por tl3cr,- á sua inicial. grande nu

pois andou pela cidade in C E R T I O Ã O -

londe a proprietaria (Je). ci- suas atividades com o réo. tura Publicas, por escritos mero de documentos com

trira, o caso do cCine 0- nema fazia exibição de Não é cabivel no caso em particulares, por corres probatarios de sua quali

deon,.. Certifico a pedido ver filmes. Que assim, tinha o tela. tal alegação. O autor pondencia epistolar, p�los dada de sacio de E. P,

Não vale estar a repisa· bai da parte interessada A. apenas uma funçã0 con juntou á sua inicial, gran livros dos comprciantes e na exploração de um apa

lo; melhor está ele espe que revendo em meu po- trülcldora e defensora do;; de copia de cocumentos, por testemunhas. III. A relho cinematografico de

Ihado na certidão que a der e cartorio os autos interessas da sociEdade que havendo a donsiderar que sociedade que o A. afirma propriedade de ambos. A

baixo transcrevemos do de uma Ação Ordinaria em presidia. Que nessa qua o artigo do codigo Co ter tido com o R., é da' 'publicação no jornal 10-

ato que deu ganho de que é Autor Reinaldo Rau lidade e com o produto mereial citado, é claro em quelas que a Lei denami cal, a 4 de março de 1939,

causa ao snr. Reinaldo e Réo Edgard Piazera, neo das entradas, fez o A. al- sua redação: senão por na irregulares, isto é, a- de elucidativa noticia so·

Rau, justa como todas as les consta a sentença do guns poucc� pagamentos, testemunhas, expressa bem quelas sociedadEs que fun bre.o «nN� ODEON', e

que trazem a assinatura te-ôr abaixo !ranscrito: - sendo que na sua maioria o séntido qJe o legisla· cionam durante certo tem- a cadvertencla:.. não con'

do integro dr. Juiz cl.: Di- Vistos etc. .. I. - Rei- os pagamentos eram feitos po sem o cumprimento testa�a•.incerta n'ANoticia,
reito da Comarca, - es noldo Rau, .propÕe nesle pelo R, como procurador das solenidades legais da de jomvllIe, datada. de de

pirita dos mais brilhantes Juiz;;-, contra Edgar Pia que era de Alice Piazera."
. constituição, registro e pu- zembro de 1939, a mcum'

da nossa magist:'atura, pro z<!ra, a presente ação or- V. - Tanto R R. como � ·bll·cl·dad.e. Nas socl·"dades
f

. , .. P
... bencia do recebimento das

undo pSIcologa,
. qbue age d1naria. para que seja o E. ., judntaram grande irregulares, a jurispruden- entradas, nos dias de fun.

com acerto e equIli rio em querelrldo apos de:retação, numero e documentos; cI'a tem acel·tü, que as a- h
.

·d
d d· d' I '··d d ···b d

ção, os c eques emiti os

to as as suas eClsões, ISSG ução e Iqui ação· a na sua maIOria, reci os e ço-es entre os SOCI·OS, I
b d I· D··t "E C· Od" t d I

- pc o A" para pagamentas
sa en O ai) Icar o Irei o mpreza me eon pagamen os e a ugueres sa-o adml·tl·das pa�:a que e' d d f·'
d· ·b··

.

d Ih f·1 N
• os contratos e I mes,

eistrI Ulf Justiça. con enado a pagar- e a d!� I meso o despacho sa l"s ·s"de·m"ndem· . recI·pro-
.

O R· (-J R' t I d f d
.

"<c a tudo são mais que presun-
snr. ema "'0 "u e sua quo a, no va or e se neador ora "'. etermma c,;mente pela restituição

de sobra conhecido em te contos, e 40,/. dos lu- das as providencias julga-I
nosso meio. Sem S6r jara- cros auferidos, a partir de das necessárias, expedin I

dos. bens com que entra'

guaense,ele para aqui veio dezi:mbro je 1939, atéfi- do-se precatórias para Join ràIil para a sociedade.pela

ha longos anos, e são ja mI liquidação. II. - Con ville e S. Francisco. De partilha dos lucros havi·

raguaenses os sei.IS filhos. testando, Edgar Piazera, signad", 3 3udiencia de ins- dos em comum e pela

Tendo acumubdo fortuna, diz que "Reinaldo Rau é j trução e julgamento, esta prestação de contas. IV.

á custa de paciente traba parte ilegítima para a pro- se realizou com as for- Pelo art. 305 do Codigo

lho, no comercio e na in positura da açãa, pois que malidades 1 e g a i s, J
Comercial, presume ·se que

dustd�, agor" mesmo sa havendo hlecido sua mu tendo sido ouvido o de- existe ou existia -sociedade,

bemos nós c sabem quan' Ihtr, ja depois em que diz poimento pessoal dos li- sempre que alQ'uem exer

tos sc interessam pe 1J vi- ter existido a sociedade ligantes testemunh�s, etc., I cita atos proprios ;cte so·

da agriccla e industrial do .::omercial, ao espolio da no fina! de que, afixados U Industrial sr. Reinoldo Rau ciedade,e que regularmeQ,te

nosso m(:Í(" inved"'u ca· falecidafi é que cabia o os pontos de debate oral. não se costu liam praticar

pitais em "ções das elo· direito de agir". III. - sobre eles falaram os ad- dor lha quiz dar, isto é, sem á qualidade social.

dustrias Reunidas Jar3guá Nega o contestante a exis- vogados das partes, mar· únicamente tão sómente I Desta natureza são, entre

S. A.� e ainda na firma tenda ii;:: qualquer, socie- candO'se de acordo com por meio de pro�a teste- outras, esoecialmenté: a)
«Eilgenho Rau LIda,., dois dade com o contestado, o paragrafo único, do art. munhêl. Decide se ;Jssim, -_ a negociação promis<:ua
estabelecimentos que são advertindo que "a proprie 271, do C. O C., a eu pela negativa, a preliminar .e comum; b) - a aquisi
fatores do nosso potencial taria do cine era Alica Pia· diencia d-:: publicação des suscitada': I. A existencia ção, alienaçãú, premuta

economico 'e rf!pr�sentam· zera, que trabalhava com ta sentença. A defeza, ale de sociedade, quando Dor ção ou pagamento co I'ÍlUtri;

muito no computo da vi- o aparelho de proprieda- ga em preliminar, qUe 'a parte des sacios, se não c) - o fato de ter uni

da industrial jaraguaense. de do réo. Que este era ação para demandar o cum apresenta instrumento, po dos associados se confes taçãö é vasta. A não con' O sr. Reinaldo Rau te·

: Não pretendemos, por procurador de Alice Pia- primento de qualquer o de provar-se por todos os sado SOelO e os outros O tradição, ás noticias pela ve como patrono de sua

que não julgamos neces- zera. IV .
..:.. Salienta "que brigação comercial, quê se generos, de provas adtni· não contradizem por uma i,mprensa, é decisiva. Os causa o ilustre cau&idico

sado, maior destaque para o Autor efetivamente ti· não possa provar senão tidas em direito, e até por forma publica; e, d) .

.,- o atas praticados por R R, sr. dr. :Placido Olimpk, de

o sr. Reinoldo Rau. Me- nha a seu cargo a caixa por testemunhas, prescre- presunções fun9ada$ em fato de receber ou· res· nos negucios da empreza Oliveira, figura d·e renome

Ihor como dissemos acima, do cinema, mas isto ape· ve dentro de dois anos", fatos' de que Existe ou ponder cartas éndeniçãdas c'inematografica, dizzm bem. nos meios juridicos cata-

�I.a 9, ß9Cw tu.....qto,.. e" }l,s 'l'"!da�d..��d�t,e':1pç�<? .�dS!la� qu: edstando',,2 po, 5, orescrito o existi4 so ciedadr. II. � Os ao no� ou fi��a i:0cial.: claro, davexiSjenC�a da so· I rinenses, a q�em folga-

sarnas a transcrever: 1 a e e resl ente ua ireito ui) qe' ·contratos' comerciais po-· V. -,- ola, o n. all�xoti cietlaH. II. ASSI • e - umpnmen r. , .'"�""'"""'"""""�

Flagrantes da guerra
A luta dos aviões costeiros da Grã-Bretanha

contra os aviões e submarinos inimigos
As estradas de roda- teve que retirar se O pri

gern e de ferro da Grã- meíro "round" foi íavoravel
Bretanha estão sobrecarre- ao costeiro.
gadas de trabalho. As ró Segundo"round': Redator: João Crespo Oiretor-proprietario: HONORATO TOMELIN

tas marffimas �em �� �s�dos��unsm�u�sl--------------------------------------�ser mantidas a todo o cus- a tripulação do navio per- Oficinas e edifício próprios Assinaturas: Anual 20$000 Semestre 12$000
to. Diariamente o� corajo cebeu que um submarino" ,..,....__.,...- _.'-------...,--

80S marujos enfrentam os avi�ado c0":'l_ certe�a pelo Ao -O XXIV Jara-uã
perigos das bombas, dos radio do avrao, havia sur-

..... .

IH
.,

torpedes e das minas. gido á tona e estava ata-
====õiõ=================;==================================

Partindo das suas bases cando-lhes com .0 canhão.
no continente europeu, os Houve luta e terminou com

nazistas, por meio de bom retirada do submergível.
bardeiros, submarinos, etc; Terceiro round":
procuram obrigsr os bri O avião apareceu nova'jtanicos a sairem do Mar mente em cena; o subma-
do Norte. O sistema de

,.
rino submerso largou dois, nicipal, a inaugnração do

comboios e proteção aérea torpedes que não atingi'l retrato do Exmo. Sr. Dr.

do Comando Costeiro da I ram ao alvo, porque o na- Arno Pedro Hoeschl, ex-

R. A. F. os tem protegi • vio navegava em z ig-zag. I Juiz de Direito desta Co

do eficazmente.Ultirnarnen O "round" terminou quan- marca e atualmente exer-

te os alemães teern se do o cozinheiro mais uma cendo a judicatura na Co

vingado por meio de ata- vez acertou no avião e o marca de Itajaí
ques aos navios solitarios mesmo retirou se da lut i Presidida pelo Exmo.

que ás vezes enfrentam os uma nuvem de fumaça.
. Sr. Dr. Tiago Ribeiro Pon-

perigos de uma travessia Quarto "round": tes,dignissimo [uizdeDirei.
sem proteção. O submarino de repente todesta Comarca, foi a bri=

Para os nazistas estes subiu á tona outra vez c lhante e expressiva ceri-

navios parecem uma presa começou a atirar. Uma mania realizada na presen-
facH. Levemente armados, bomba atingiu o porão do ça de inumeros amigos e

pois teem um pequeno es- navio que estiva carrega- admiradores do homena-

nhão de 12 libras na prôa do de cimento t! enheu o geado, entre os quais des-
e uma metralhadora vaga ar de pó branco. O· capi Dr. Arno Hoeschl i tacamos autoridades, in

rosa e .de dificil manejo tão manobrou o navio de

I dustriais,
comerciantes e

na pôpa, esses navios são modo a oferecer o menor Conforme foi. noticiado pessoas gradas.
as vezes tão pequenos que alvo possivel e avançou por este j ornai realizou-se Usou da palavra real,

uma unica bomba ou tor sobre o submarino afim domingo ultimo no gab.i I çando as qualidad�s mo Dr. Tiago Ribeir(l Pont es

pedo corta O caseo pelo de poder atingi-lo em cheio. nete de trabalhos do Jt:IZ

'I
rais e intelectuais do ho .

meio . Mas mesmo assim Duas bombas explodiram de. ,?i.reit? da Cc.marca, no menageado S Ex�ia. o Sr no Pedro Hoeschl, agrade
os-corsários não teem sido uma de cada lado do sub- edlflclo. aa Prefeitura Mu Dr. Tiago Ribeiro Pontes, ceu a homenagem que Ih.e
tão bem sucedidos nos marino e outra no centro. ----__------ cujo discurso foi um ver- prestavam os

.

seus amt

seus ataques contra esses O submarino então resol- dadeiro hino 'ás virtudes gos, e especialmente ao A propósito da

pequenos barcos. veu desistir da luta. Dr. Alvaro I de cidadão e juiz que or- seu di�no colega, pelas in�orpora...so do
Eis a historia típica de um QUI·nto "round".·

� d O A

I
expresswas palavras que

�

B t lh nam a pessoa o r. r-
. . Banllf'Oo A-r.·cola e

desses ataques: Este "round" foi favora a a a no Pedro HoeschI. a seu respeito pronunciou.
.. .,

PrtQltr,lro "round". vel ao inimigo, porque de O ilustre orador, cuja. "Correio do Povo". que C::omer�ial de Blu..

o �iV10 se acha dis- repente surgiu um outro MEDICO
palavra fácil e fluente to se. fez represe�tar por seu menau, pelo Ban- A ç i o �ontra OS

tanciaão do comboio quan- avião e largou uma bom· CIRURGIA, PARTOS MO- dos nós ja conhecemos, Diretor J?rnal!sta Honora-
�o Industria e Co- flue encarecem a

do surgiram os atacantes ba bem em cima da prõa LEST lAS DE SENHORAS E extendeu se ainda em con to Tomehn, e que tem no Ad
- por mar e ar. O primei do navio, que destruiu o CRIANÇAS siderações, mostrando a mais alto. conceito o i1us- mercio, de Santa v a

ro
_

a chegar foi o bornbar- o canhão e ateou fogo. O DOENÇAS INTERNAS E harmonia que sempre rei tre. magistrado, fotga em C a t a r i naS. A.
deiro de mergulho Junkers, navio teve de procurar o TROPICAIS -DOENÇAS DA

nou, durante a gestão do registrar o acontecimento ('''NCO''), publi-
I

PELE - CONSULTAS DIA- h d •
-

que mergulhou em piqué porto rnais próximo. RIAMENTE 1\0 HOSPITAL Dr. Arno Pedro Hoesehl que teve um cun o e

e largou a bomba. Uma Sexto "'round" SÃO josé entre os poderes executi' mag�a, distinção e iJ?1�or caremos, em 001-

onda enorme passou por I O perto onde chegaram J CHAMADOS I vo e judiciario, harmonia tancia nos meios SOCiaiS e sa próxima edi-
cima do convés e a força estava sendo atacado por I ENDE

_

II esta que não 3 o t r e u forenses, desta Comarca.
. �o, detalhada no"

da explosão destruiu al

I
aviões inimigos e um dos I QUIlQUER HnRA solução de continuidade. ,:kia.

gumas luzes. Não canse- armazéns das docas esta· R P E:P IJ 206 Respondendo, vis i ve I·

guiram manobrar o canhão, va incendiado. A tripula- ua res. , ess 3,
. mente comovido, o Dr Ar Quem a�bou '1

mas quando o Junkers· ção exausta do cargueiro I _

mergulhou de novo o co 'apagou 'o incendio e ainda
linheiro do bordo. ainda I, conseguiu salvar os ho
com o bonet alto, conseguiu mens que estavam qresos
atingir a fuselagem trazei

I

no arrnazern. O ultimo "ro
ra öo avião com uma chu.! und" a favor- do- cargoêi
va de balas. O avião não roo O cargu�iro venceu

completou o mergulbo f' por 5 � 1

Colaborador: Dr. T. Ribeiro Pontes

Rua Marechal Deodoro, 392

s. Catarina - N. 1.130Sábado, 17 de Junbo de 1941 -
...

A inaüguracão no retrato 00 oro Arno B08schl Padre Henrique Moe11er

novo exercer o cargo de

vigario.
Daqui, . após anos de

perrnanencia, cuidando com

zêlo de todos os encargos
da paroquia, foi para São
Bento, onde esteve até
1931
Nesse a!1O voltou a ja

raguá, de novo como ví

gario, e aqui esteve até
fins de 1933, quando foi
mandado para o sul do
Estado
Faleceu agora, o esti

mado sacerdote com 75
anos de idade, após uma

existencia de abnegado e

bom pastor de almas.
Na quinta-feira, da se

mana proxirna, o vigario
padre Alberto jacobs fará
realizar na Matriz da eida
de missa de requiem pelo
eterno descanso do rev.

. padre Moeller, que . certa
: mente terá a assisteneia
de todos os iéis católico s

de jaraguã,

Por telegrama partieu
lar sabemos que faleceu
dia 24, em Tubarão, onde
exercia as funções de Ca

pelão do Hospital, o revrn

padre Henrique MoeHer,
que por longos anosresidio

.
entre nós, sendo o primei
ro vigario de nossa paro
quia.
Esta, noticia d e c e r t o

encherá de magua o cora

ção de nossa gente, que
teve no extinto. um arni

go simples mas leal e

carinhoso.

I O revm padre Moeller
veio para Jaraguá e m

maio de 1911; em 1913

seguio para Brusque, de
onde regressou a esta ci

dade, em 1921, para de

OS DISCURSOS PRONUNCIADOS - OUTRAS NOTTAS

"INCO"

A Ordem Politica 'da capital,
aguarda que a Comissão de
Tabelamento de Gêneros AIi
menticios de primeira necessi
dade lhe forneça o tabelamen
to de todos os gêneros, afim
de fiscalizar o comercio, pren
der e processar os contraven·
tores.

Perdeu-s e nas ruas da
cidade umaCalota da Roda
de automovel «Admiral (O.
pel). Gratifica se a quem
entregar ne�ta redação

Ro�ba LouresInsfttuto
Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes

CLINICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN

Exc'nsivamente: pa'l'Ct molestia« âe olhos, oWlJidoB,
nttris e garganta.

DispÕe de aparelhos os mais modernos para exame di
.

sua especialidade. '..
Richlin. Rua do Principe. Fonp., 334. JOINVILLE

•

IDe
Consultas em LAGES Inunciem nesta folha

-

eoo"
I

SO uçao O rUI OSO caso o
Coano decidiu o integro. Juiz de Direito da Coanarca, Dr. Tiago Ribeiro

Pontes, a ação que Reinoldo· Rau· intentou (ontra Edgard Piazera

"

do em vista o mais que
destes autos consta

J U L O O - proceden
te a presente ação, inten
tada por Reinaldo Rau con

tra Edgard Piazera, para
decretar como decreto a

dissolução da sociedade
irregular mantida pelos
dois, condenando o R., á
restituição da quota per
tencente ao A., e ao paga
mento da parte dos lu
cros - 40,/. - auferidos
com a exploração ja apa
relho cinematografico, a

partir de dezembrode 1931:1,
até final liquidação. nos

juros de mora· e nas cus

tas do processo.
.

Publicada nesta audien
cia para tal designada, re·

gistre se, depois de j. es

ta aos autos originais, ti
rada copia p.ara os autos
suplementares. jaraguá, 22
de junho de 1942. (ass)
Tiago Ribeiro Pontes
Juiz de Direito".
Era o que se continha

em ditos autos e folhas,
que para aqui bem e fiel
mente transcrevi, do que
dou fé, me reportando aes

mesmos autos em meu po
der e cartario.
Jaraguá,. 24 de junho de

1942.

ções que apoiam o direito
pleiteado do A. VI. A pro'
va testemunhal, tambem é
consideravel. As demarches
ácerca da compra do apa

relho, de Curitiba, as ne·

gociações com E. O-oubra
wa, a propriedade do ci
nema atribuida a AlicePia

zerà, nada mais são qU6
argumentos empregados

pelo R.,para desviar a aten'

ção do fim principal. isto
é uma «legitima defeza.,
contra os fatos alegados
pelo A. VII. O que se tem
fora de duvida, e in<:ontes·
tavel é que de fato, entre
o A. e R, existiu a sacie
dade alegada. A documen-

(Ass) Ney Franco, escrivão

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Cél: Emílio Jourdan I, - ,Jaraguá do S�l,1A:
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;,E.stá1 situad�'fl' m�or .po�to da,�ci�a�e._ Quasi Yis.�.! .J

l�l� á Estação ferres. Dispõe de otimäs acomoda
,çOes e oferece o rnaximo conforto aos srs. hospedes,

Banhos -quentes e frios.
HlrnENE CONFORTO �RESTEZA\����������������'��--������
Linha de Onibus á porta Preços razoáveis.

Proprietario : Carlos Albus.

">'1 'Í1'��!e alpn� _ haP.WtPilr�� ,:�� ,�'s��tl;raçt���;�'t1�J.�{tca cu os corne�c'lIls, rmtugues pratico, direi,to �omerciaJ,.·correspund'e-neta, �m sua-, casa con,,'l'4'''l "!'Os �rialisado�
"� �ls�hnm a, llrofe'SiN ptrf,"'Se�i de 'úia.51acilidade
']dm3IS vista. A verdade seja díta : seu professor )Ia mais

de, �Opanos, mas nunca vi isto, é v=rc!adeiramel3tc> formída-
.

ve. ::ça pr?speto, com ,toda. confiança., ao Prof JeanBrando, R. Costa ]r. n, 194, CaIXa Postar 1376. são !Pa�lo.
Escola devidamente �:gist��fla pÓ': quem' dê direito sob.
n. 548 :rn 1918. h!!b;'uOU Ja uma g�ração -de alunos' e 'ro. J
dos estão trabalhanco- Junte envelope selado com S�1il 'eR-:
dereço bera c�aro. Os �reçps são mcdícos e em pequenas n�
pre�t�çõ:s Na') perdera nem tempo neQ! dinheiro! ss
habJh�ata �'? 4, a 6 mes,es tendo direito, nó fim' do curso,

t

a um Certlflca�'lo de comp�tencia' com o qual, Be' córifornii.. "

(;.\ad�. CO� a-lei bem clara, poderá cómprovar a sua lalta ri

habititação,

.
"

Lívre � 'desembaraçado um1erreno situado Ud Estrada -llha da

fi�eira, neste municipio. m.ediUdo.55 D!�.tfO$ de frent« por 100
de!rfIJJld._. co. umã boa casa do morádlço demais bemfeitori'aS,
por preço de vétdadetra ocàsião. O local é proprio ,para'u,stalar
u.a industria ou parll casa de negocío. '

Mais informações cOIll o er. Leonardo- Reinjak,· no Hotel
Pelisão Westfalen. � lua desembargador Westf.aleil. ,II' 56, elll
Gurlti�l, Oll na,�ere-nclll destll folha.. ,

.

r ,.. .(
.� I

E' a pomada; idea
t ... • tJ.�" t. .....

.

(Í TlUJR� TODAS AS
F ,�. � I DAS, tanto
humanas como de
ani.ais., '

NUNCA EXI8'f.IU
,

IOUA}..,
A, fsrmäcia. Cntt,
de Avar��S.Paulo)
curou conr a «Mt·
NANCORA,- ,úlce
ras que nem; o Q14
conseguiu curar.

D,�. c.rolina Palhares, de JöinviIJp, curou cem
uMoA 'Stj· LATINHA, uma FERIDA DE' 9 ANOS!
Têm havido, centenas de . curas semeíhantes � !.)
Adotada em muitos bpspjtaess . casas de saade e

clinicas particulares,
AVISO OlPt:5RTANTE.: _,..' A verdadeira. .PO(l1ada
J",inancora> nunca existiu 8. não ser- «im!. súàs
�aHnnas origináis com o emblema simbólico �irAA.
Rec,useJ.J1 imitlçõ�,! Exijam a verdadeira ;MINA�I

CORA em sua latinha, odginal.
1"'�E�AREM JBEfi AO COMPRAR!� <,')

tit- um pr04ú�o-Aos L.a�r,.torios cMINANCORA.
.

d� JPINVIL�, '_. .

i

• Peçam, demonstaç5es aoSI Dist:rib\lidore5:

A.
.. "f •

Màtrii: fCORrANÖPOllS �
,

lf'iliaes_: BlUMENAU. JOINVILlE, CRUZEIRO, LAQUNAj
SAO' FRANCISCO - )(_ostrQario, em-TUBARÃO �

.

,.. '. .,. .•
.

.

' r·
.

1 � '!)"l
Ebdere,ço telegraHto : cHOEPCKE»

'. ,
.

, !,

S' •
I ,1" '"

Completos strviç�s' 'de' re'sfaurante ,-,;

l Preferi:i(; PELos 'SENHORID;
,

V I ifAN·t'E'S
, BONS QUARTOS;-; �Rfço$. .RASOAVEIS

Rua M....Deodbro
, 7 lf

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�������--�������������m."���am����������me����������emBe�����������_.�

Dr. \Valdem����ep CreditoMDruoP"�"ial. Pi
. Medico, .

",'
.

�). 'Hf:
. �,..4 .

- ...v '. . ..... _ "__

,e
, ,f.. � rt: '"' .. (' (, . � ,

.
�. _. . .

Consultoria e resídencía : - Rua Ma�echal Deodoro
j / .

Atende chamados a qualquer 'hora _
do dia ou �da :noite

� ,
-
... ' "

� .'

,'! "

. RETIFICAÇÃO
Por um lapso de revisão, deixamos sair em

numero anterior, no anuncio do conceituado
club de sorteios em rne-cadorias Credito Mutuo
Predial, premio maior 2:250$, quando o cer�o é
6:250$000. ;- .A.delt HermaDD Schultze

I' A B R /1 C Ao �q�.� ia. Ô V 'B) S

Especialidades em bancos escolares. \l

j
foi, .) \ � '"

Rua Rj'oi'Br�nco, �64 ....
-

' '(

",1, ",,'"

'Credito .Iutuo Predial
FUNDADO NO ANO DE 1914

Maicremais acreditado Clube de Sorteios do Estado
,

FLORIANOPOLIS
: ." Rua Visconde de Ouro Preto; 13

.

'.:
.

f� 'RESULTADO DO 422 SORTE-IOr REALl4A-
,

�. DO DIA 1ti DE-jUNHO DE 1942 -:

CADERNETA N. 0439. �,

Premias em mercadorias no valor de 6:250$000
f'pi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis contos duzentos e cincoentamil réis (6:250$000), a cadE).meta
n. 04,93 pertencente ao prestamista, AUflusta Conti, resideNfe- em
RodeIo, (I� ,

BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS;!'IO VALOR·QE.3f,If5000
13069 - Fraacíaco Inácio de Oliveira, Ponta Grossa.
1383 - Clotilde Santos, João Pessoa.

.

'1410 ,- Ahide na Costa, }ordao.
13025 - Otto Stange, Indaial-
17UO - Baroí e Macário. Florianópolis,
1159!J - Sebastião Matos,. Campos Novos,
.8728 �- jud,ite Mariquinha Brauviziro, Ponta Grossa.
9996 - Lací ":unha' Carreirão- Florianópolis.

, '1857 -r-r- Amaro Sant'Aua, Florianópolis. .

3672 - Geraldiee- Antônio Homem, ·Çanto.da Lagôe,.; ,I",
- .. ,NO VALOR OE RS 20,QQO r , •

18579 - Carlos Weber, Campo dos Andrades
9239 - João Pedro de Oliveira' Tijucas
3218 - Estela de Souza, Florianópolil.
:;.2056 - Aldo Franzone, Florianópolis. . :;
,19211 �. Carlos Stein Filho, Passa Três. t' ,

0333 - Irmandade Nossa Senhora do Carmo. Trindade
0318 - Oscar Ramos, Itapiranga. 1

'

7351 .."... EIi�abeth Laugmer, Hansa, " .'

(i286 - Isaura Leodoro deMeno, ,Ri.o do�.Norte ,

2854' ..,... Waldico e Wa�delJliro, Itaiopólis. }

NO VALOR DE RS 10.0 '1
64,35 - Maria de Lourdes Silva, João Peuga. v

: 19028 - Nicanor Silveira, Lajes. :. 'l
I

118!! - Walmor Wilvoski e ..�r�ot>;�riauópolis. l'
·

6e57 - Maria de Lourdes Seara, Navega� :
135Q - Arolc;lo Alyes Nuues.t'li=anOil\tt�,

.

9302 - Diomar Maria de jesul e Mari� Paula
•

Jesúl, Rio
� Tavares.

5357 - Dolores Duduira, São Mateus.
384,8 � TherezlahaStetenn, Lajes .... ,i' ., I

17504 - João JaltUário de Borba, Rodo Grande,
2032 - Benevenute P; Silva: Florianópofla,

'

ISENÇÕES. DE PAOAMENrq,� P;PR,ÇINÇp SPRWPS-
10294 - RIta.Malfer, Hansa. -- . " .

.

.

. .

i�:- :
· 9052 - Glací Althans, Guar,\lI}1a�:. n"'i: .', 'l ,'a 11 �
• QU4 - Joio M�ged� e 'f0fltazlacçosta t,�Izft $Uv..a, � Fran•.

"

.

.

.. ' '-.. .,.. ...... 'oiece.
5794, - Ertha Lupler, jölnvltlé-

_.,.

•

15833 - Luiz Fernando Coaci Kek.!.t P�nta Grossa
· 5751 - Inácio de .Oliveira, Nova J renCo;'

< , 1>." .n-.

9879 - Francisco e Maria A'1Dr.un, Três RiachoS) "',,...."" � _

10098 - Cabra, Floria.nópolis. "

'. .

'I15886 - Dourival Alvim Veiglj; fJorlanÓpOlis. . n

'

19132 - Adlanillo Pereira. jolnvilie. j .... 9õ - I. :.!
Florianopl�isi 18 de Junho i 942. .'

VISTO: João Pedro de Oliveira Canial '

Oe
- fi4!rJ:lIit do Oovemo'Federaf

.

Proprie\tHib� :� j� MOREIRA & CIA.- ,

- .. EstOques der "

. :' :f... .".,
.

b t- i 'D'e'.'1-.'ilMA ·lII:V.wrl-1 . �la, solteira, domesticá. libra·
O Doutof Ti�go' Ribeiro Pontes, Juiz de Direito

EJ" l,l
.

·

�l'"
com us Iv;e S ... ,

&V .",." sllmB, natural de Jàra&,ua,ö,nde

��a����rc,�'�:a Jd�j���t;g���O; ��e - �.antfl. C�tarina, u,da,._' ,," ,U
[j CGD.correO'Cla �pU tca liqUidos,... _ mi.. l' Artur Muct;;e�, Escri�ã�

r

e 0- f�i8�" â�.J:il��;fe:,�i:kte.�:
Faz sabe.r aoIil�qúe ol,presen.fe editai com o pra'

'

li P1eíill1dl)):)Registro Gil/il.ld0 uJ. �este .dis�r�to. em�.Ri� Serro, sén-
.. \ .

.

. . Deral. Distrito da Comar!'a de Jara� fllha legItIma de L�opoldo lau.

zo de 30 (trinta) dia� �\reJl1,:!.'ql:!e"p�lo _do!Jtor Promo· _-.J.:. �. .• Pralo de IS di.. 'II '" 1 gnáB" E�lê...do . .fi!. ,,§a_!:!ta _fat�ri-i! .b� e deI�da Laube.õõ" :

ror Publico da Oomarca me foi dirigida a seguinte afazr��lber que compareceram
jaragua, 22 de junho dé 194,Z

denuncia: Exmo: Snr. Dr, JUCiz de Direito da ComBr Da 'Qrdem .do sr. Prefeito M_un.içil!1J1(aÇQ pubJ..ii' no cartorio exibindo ,os docu- '\' ,

ca. O Promotor Puplico da omarca, no uso das atri·
çg' p,*a cO!1hecimento d.os intéressadK'Q:t.le,' de acár";' 6· mentos' exigidos pela"lei

.

áfim E pa.> qu� cllé�u� "'ao co.

buições.. ··lêgais, vàm;'�corn a'devida, vénia, perante V.
, do CODt. o- decreto-lei n' 97, datado de 17 do corrente, .' He se habilitarêm para casar·se nllecimento de t6dos. passei o

Excia., ofer.e�.e.r d.e�ul}ci,�. coritra� Do.mipgos ". Vergilio, acb. íi!�:abettà, com ".o nràzo de" qÚinzê (15) ,d.i,a•.-�.a
..' pres�,nte edital que será publi-

brasileiro; resiaente:,no-dugar, Bôa� Vista, nesta,Comar- .....�. ,,',' Edital n:' 1359 cado�á imprénsa local,e' em
, concorreÍícia p'tzbtica p'ar� a venda de Ulll terr"no 'per: cartorio e ser' 'af'�-� d t

ca, pelo fato delituoso seguinte: - No ·dia onze -de.
.. Luiz 'Pradi com Amabile Sat· .

,a I�O uran e

abril do corrênte ano. o acusado, Severino de. Souza
teRcente ao Patrimonio Municipal. sito nó lu�ar de- lerEle, soltel'ro. comercl'arl'o, bra.. J5.'s.·1_!,�_·fil:lem sóuber de.��I·'m''''pe.

.

J
. nominado "Ilha da Figueira", neste di.trito contendo S'_

- a vitima:- Mátusalem Rosa,
.

osé Cordeiro, Es· 4 6 sl'leiro, natural de jaraguá, Ollde al.m.enfo acuse-os para .flRs le-
.'

, a arfa ,.de 93() metros quadrado.. cOllfr,ontando'le '.

tevo Avelino e outros, encontrava·se no botequim de - ,

D d M I nasceu em 25 de agosto de 1913, �als.

Àugust.o.SchLupp, sito á Rua.CoroneL Procopio" Go-
ao Nort� cem ,o rio ltapocú. traves!ão dos- fundos ao

.. e acor o co� a e.
domiciliado e midente neste

""es .de Oliveira, nesta cidade'. Pelas' dezoito horas Sul com tcrràs de. Jos� Emptendoerfer o J,oão"TruneI. ,gtslação . em�. v!gor, os Eshdo em Blumenau, sendo iJ-

limitando-se por um lado com terras de Pedro de ra. Industrias, Comer- lho de Ferdinando Pradi e Vir- Escrivió e

mais' ou :menos1�,sutgiu uma discus-sãú entre a vitima Borba Coelho, Fill10 e pelo outrp lado, com quem de ciantes e. particularea ginia Sardin Pradi. Oficial do Registro Civil
e Estevo Avelino, "motivada 'oelo pagamento de uma direito. '. .. . • ,_

. t"l que pOSSUlrem .q1l�lqUß1. Ela, solteira. qomestica" bra-, ,

empreitada que este não queria fazer' áquele. A viti· .
-lo

t d b tI sileira, natural de jaragu2 onde --- _

.

f d'd f' E A r

.

". ,I- '

,
, es pque e c,om us1' veIS nalceu em 15 de novembtõ de

ma sentIu-se c �n , ·2, a Irmou a' s"ievo va ma que . �

As propostas de"erão ser apr.esentadas em duas, liquldos mln;erais, �ve-, de 1922, clomicilijlda � residep:
cobraria o seu dinheiro de qualquer forma. Nessa oca·

vias, a pf,imeira,deTidamente selada"sem rafluras, bor- r�.o apresentar, n08'''dias" �e em jarl!guá, sendq.; filha dá

sião, Domingos Vergilio entra na discussão e fere a
Iões e entrelingas, em. envelope fechado com os dize- l' e 15 de cada mês, o Vitor SaUer � de-Mana Satler.

Severino de Souza, produzindo lhe o:; ferimentos, ,di- i t d Jaragu4.'2·deJ�nho de 1�42.
(ö, a lesão corporãi que falam� o atlto de ex_ame de res: - Proposta de (nome do Goncorrente), conten- reg 8 ro OI mesmos

Edital n.· '1.360

corpo àe ddito de f1s_ 3 c o laúdo pericial de Ê-Is.20 dQ. ainda. OI!! documentos comprovantes de sua qui- C,o�bu8tive1s,. na Secre..
Axei Guenter' Bcss com Mar-' Apareceu' 110 dia 4' do corren-

a '21. Assim sendo', estudada no Inquidto Policialanexo, tação com a Fazenda·NacionaL EataOu.al �M;unici�al, t�rla da'Prefeitura Muni·
ia Sonnenhohl:

. \,
. t� um' c· a v'a I o em mi-

-pelos impostos defidos inclusi ...e as de renda" clpal, que possue ques� Ele, solteiro, teenico, alemão, nha propriedade, sendo o mes.

esta 1": P. enfê:ride tEnha o i cllsado
.

infringido o art.
,
.. ,

"

'

II
..',' \ionários, apropriados p.a· natural de Alemanha .. onde nas- mo recohli�o aQ pasto. .0 seu

129 do Codigo Pena].
.

.,' ra este fim 08 quais de- ceu �f!l. U de 0!ltubro �e 19!2, legitimo dono deverá apréseq,tar
Requer, portanto, seja o mes "no intimado a· com O propo!1ente cuja· proposta Jor aC€litQ pagará .

:.: -l.
'

•

> d()mlc.dAiI�Q:,e SCi.§I1.'in!�ste,·4,!!i: credellff�s Jij,m. d.e retira-lo.
'

parecer a êste Juizo, afim de oferecer defêsa no pro- no ato da abertura e aceita o sinal de 20;. (vinte por
VerAOi'

..
ser procur�d()s -/ tnto,�I'n està ;éi'dlltle,""'S�do fí'j Estrada"lTá'Pocä; tttl de(':junho

.,.. -

, ... ' , - ..

C.ento) sobre o valQr da mesma, e terá' o ' nrazo de ,pelos mteressados.'
. lho de Georg BOiS e Abce Clara de 1942.

CeS$otl_ crllne qi..:e ora se !instaura' contra o "'\esmo ... Boss.' DAVID VAH.ATI

e que esta H P. ....a5-pera·.s!'ji a �ua.. denuncia r.ecebida (15) quinzê' dias pata' a integralização '.do <.P'llg�P1ento , Jaragm\;· ,12 de junho Ela, solieira, domes�ica, bra-
.

e julgada por V. Excia. Outrossim, requer sejam :inti· 5evldo, em dinhéiro. No caso de recusa para assinar de 1942. sileira, natural d'é jaraguá, onde �'F'!'W"',,"�,�� _

madas as testeml:lnhas infra·arroladas a compar€c::r 'a escritura de compra é venda, que será feita neste . nasceu em '29 �d�mbro de 'Il!, .q�
.

h
.

d V E' f' d prazo, perderá a oprão e J) direito á .relltituição do' de 1918, domicih ,c;la e resid�nte: ........-....--....--......
em dia e ora deSIgna os por XCla" a 1m e � neste distrito em esta cid��e, . AVÓ' MÃE! FILHAI
prestar o seu depoim�nto. Jaraguá, 30 de maio de sinal feito, em !av.?r da FlaI:tI�nda M�nicipa'.

" E 'D .1 T ..
A .,.0. sendo filha de WilIySonne'}hohl ' .' : ,;

1942, (assinature) Abelardo Fernando Montenegro -
. <t :.ta ... '. e de Elis,a Lessm�nn. ' , I Todas devem'ltsar ".

Promotor Publico. Rei 'das testemunhas: _::, 1 � Ma- .; O álo de abe�tura das .pn::)p?$t�s ted lugar no
.• " Jaragu!l,15 de lunho de .1942. , • 'r- I.

tusaletn ROfll. 2 ._ José CordeirQ. 3 -'- Estevo Ave· dl<J,.quãtrfl.:.:t�� de7��1�q 'p..•I.n,dpwo, ás. �,9 ·horas, no ,Qe ordom do Sl. p.r1. :·.·jo�ê E.�:�.t�Ion���;!�1com Ma- . r�utx"!...'�-;'�e'l'a,·.tin;',.lig.o. 'J'ocbs residentes 'nebta 'C,OfQa_rça, E, h�vendo si gabmete Hó-sr. Pie'(elt� MumCioal, na p.r��nça dos leito Municipal torno pttf na LOUTeIro. I
,

•

do designado o dia 8 'de; jq�ho p-:oxi.mo vindouro, áS 81'S. pr�pünentes QU de rep1:esent8'rIJê�. :.,��Ylda�í�f!r;J.te. blico que Aur��te o. eö."" âi�, solteiro, operat;ip, .Q�si- . ·..t
'

10 horas dá manhã. para tE!t>. lugar o interroglitôr-io c;_redencli:ldos,
. '. rente mês de J�nho" ß1:r leiro, natural de Paratí, tende' ,.'

.

' t.
.

d/��. _ E-

do reo Domingos, Vergilio e não tendo sido o mesmo!. I �IV } ._ recada-�e na Tp.Bouraria ,nail:eJl em. 6. de setemb�� q� .(�H••��Jtula�or ,...Jelfat

t:ncontrado nesta comarca,' e estar 'em iugar incerto e �
.

!_,;Prev�lecerá :a� PtQJ?o�t,a.. qUI? m��9��s. vant�,ge�s da Pref�/tur8 Muniçipal
,
!�9par�fj;!����filh� J:SI����� À mulher� evi��i dôre:,�

não s�lbiJo, por' lSSO m<lndei passlIr\ (II presente edital ofe�cer, fIxando se � .Rs. 'iN-;.. t<� .'Co"lo.s cle.Lrels �'e 'Jaraguá e na Int�ll-, cisco ,Lauro Om:ea e de Maria 'Alivia fas cólicas uterina$'

peto-. qual cl1ªmQ -e citö afi q:!íõ� ,OOJl1i:!lg,: 5 .�v.:efgiltÇ5·· f3-�$OOO) e preçopmlDIf�:para as respechvas efer· d�Q.(}.{1\ de Hansa, o Jm� ROE.!1lI-al!.,l!as-o.d}tae....lr�-,ilvà-o'·������o,s'bra_ Emprega-sI! com vantagen(
para compuecer neste. Juizo, sala das ",audiências, ta'S, 'Tcservarido-se a re eltiJra o direito de regeitar p'õsto ;TERRITORIAß::

I
_

.. si!eira. natutal de jaraguá, onde •

para.
,-.comhater as

.,'irrea.ulil-j'EdIficio di} FalUm; 'Aö"äia 8 de julho as IV horas da Q".proposta que não lhe convier.
.

nasceu f\m 10 de junho de 1925, ridades das funções peri6

m(!Jlhã, <i,fim �de �er:-jn�rrQgªdo, sob pena de revelia.
f' DSecretaria da: Prefeitura Municipal�' de Jaraguáj

.

Não satisfazendo o' pa) .domicilial}a e reyid!!u.e neste dis. dicas das senhorlls

para &que�sh�gue � :no�icia a pUblico,.e �o conhe em 19 de Junho de 1942.
R.enaY-' Sans" : C

gamento nOlelerido mês, ',}rf��'::"c����rnoRi.��:�ir�,er.ra� ..ÉdfaJf11pnl,e·�' re��1I.a1
c ento�'�:} reO,;'%i!"�pa'Ssó1t o presente cç!ltat qu.e St", ,p «"" l�cará r·çb'q.tribuintà 'SÓ: lecido e de Ana Oliveira 'Lou-

ar dessas funçõés

r afixad,0,119 I.ugar,de,c�s,t.ume e Pll�lic�do''I\'pela im: Sectetari
.

�unici'J)al leito ã multA de 20.'.- 80, rei(Q., ". " ! .f'luxo--SedaU..a
pensa ·Ideal ..Badó' e

.

pàssaêfo nesta cldaoe oe' Jaca- bre o impusto no priinet" . Jiraguá, 19 je jUlJho de 1942

�á, ao,S 'aeii8s{lis,4ia� .lib )nez de 'junho de mil no- � - . ..�. 3.'0 mês, sendo entAo_J(ß.�
. �dital'n .. ]'362' {�..�Iae.' s�agú��:�ci�::�:��:l

centos e quarenta • dois..Eu, Ney Fr:Jnco, escrivão -;t1�; i�8""8 cobranp.a J·udfHI·BI,
,"Leoàardo Ernesto ,Todt: Icpm • _. '

.

'f' !a
.. .. � '. '1.

" Hil�iLllube:, . .. .

ser' 'Wl a éom c?'D1anf,

�SUbscreVi�
(��si'!a.dqs).Tiag.o 'Ribei,rp POJ1t�s - Juiz � ,._. �\ l'. �I m,6ßte....

..,

f 1': Ele, solteito, 'iayrador;, 'br��i- Fli.ax� - Sedatina' ii
Direit()"�_,��t�,.;q>nf�l,T�:,o ?ri�inal �o. que ,doo o':':"ç 'lí\1!' .

..
Tesourfiria da Prere1: leiro, natural d� Jaragua, onde' 1. \

.i.

� :lã .. J.!t'·';/ic;, 'f' . {{;,,. pe10 ;��, '�)'; I."" <. " .• tura Municipal de JärEtJ 1nasceít em
..2!' de I agos�o de Encoulra-,se ,em todlJi

,
"

'<' ll·"a·r"g'l.u-a�,;'16 -'e·)!un:-a..o'de .'942· '1-' . L';; Je' t w--=__ .-.;; á 6 d
.

h -I

/#2
t,1913.. domicIliado e rcsl.dente

.'

'patte I

J" a lU
. .. JIa[UITlU�l:iI:,-nft.raD.,....'UfU.JurM • 2U,,", ..

e JUD p ....e . �steEstado;,�eml.Cí\lPlnl;l�s. ..t.

l
..

...•..·{)-'eS'éitvl1)i4 : .....0 li 1:�'''tV lI''''''' Mt�1I""1JU<"'IIC'r��!=-,.'\"!;�,..�. ptM'!,·t,!r.:?·,y,� '.��j ndo filho legitimo de
.. Cd��i_. Ue DNSP nl '67

..
lde 19t�

f'W"',......,...,_, Y Fgmpo., (., -;'l"f,�}�.-'... "fl,''''.;;,!t���,J,i�JL<J>�,'",.,� ...... ,J""'��;,:I"'-:-- .).
'iI "'�. I�TéB ur�I�:" TRdt � Avi�� !o�t. ,��������==:-�=.._

. .

_ .

.

\ t· \�.. :

Cure seus' males e' poupe seu, .bom dinheiro

, .
comprando na

I'arapada "ova
de ROBERlfO M. HORST

Jaraguá

8 qtie dispõe de malor :sortimento na praça
seus artigos á preços vantajosos.

Rua Marechal Deodoro.. 30

e oferece

BANGO AGRIGOLAE COMERCIAL
��r��a��,,�� Je 'Blu-:mooau '

Novembro ..' U ' O '

Filiais: jöínvil
Ie, Jaraguá,
Hamonia

.,,.

Agenda em Mafra - fíHais em inst: Rio do Sul e'

lndsial Correspondentes nas maiores praças do País'

Capital autorizado .. , .. 1.200:000$000
:.:.::. Reservas.. > . . . . . . ..

. 663:779$560
f 'tIDepositoi e saldes em C/C. 25.00.0:000$000
;, Faz todas as operações bancarias no Paíz : cobranças, des

e<)ntos e caução de titulos. de exportação e outras operações de

credito; passes para aS: principais praças do paiz. Taxas modicas
1.',

'" Va, Sa. ,já' abriu uma «Conta Deposito Popular»
rY:> Bans;.p Agricola e Comercial de Blumenau? Se ain

da não- o Iez, procure imediatamente nossa ·«Sec�o
de Depositas» que lhe dará proatarnente todas as in

fOrmações' desejadas. \

Além da conta -Deposíto Popular-, Deposites iniciais a

plirtir de 20$000, para a qual são abonados juros de 4,%,a/a,
Of Banco Agricola e Comercial de Blumenau mantém ainda as

�guintes contas:
. �

C. C. C Á DISPOSIÇÃO ,

.�C. c. C COM AVISO PREVIO, conforme con-

.

. dições na caderneta 3,0 %

Cf'DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS 4,0 o{o
DEPOSITOS k PRAZO FIXO de ·6 meses 4,5 %

gDEPOSlfOS A PRAZO FIXO de !2 meses 5,0 e

-,.' Os juros �o 'pagós"oU'capitaliz9dos semestralmente.

2,0 %

FILIAL JAHAGUÃ • R. CeI. E. [ourdan n.115
Caixa Postal n. 65 - Endereço Tel!;�ráfico «CAIXA

'

Horario : Das 10 ás t 2 e das 13,30 ás 15 horas.
Sabados;: Das 9,00 ás

.

11..00.

,

Prefe.itur.ª- MunicipaL de _J.araguá, ..

Artur /Jluller

A quem perte�ce

O· ·'caval., '1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESPORTES
Departamento de Fute- (Do Departamento de

ból. Publicidad-e do E. C. Br8-
, síl)

Domingo último 08 a-
. madores do E. C. Bra
sil realízaram proveito
so treino de tuteböl; a
novidade roi fi apresen
-tação de dois novos ele
mentes, Gera! ja e Enke,
08 quaís com alguns en
saios estarão aptos a

integrar 8.:3 equipes do
"aurl-verde".
Domin o próximo ás

9, 30 hOlSS haxerä novo
treino de conjunto, pa
ra ° quaío.Departamen
to de Futeböl chama to
dos os amadores inseri
tos, das equlpes príuoí.
pal e secundária. O não Departamento de Atle
comparecimento, impor tísmo
ta na suspensão, ds con
fo.rmidade com o regu
Iamento interno, salvo
motivo justificado.
Inscreveram-se m a i s

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

KtIXIB 914
A sifilis' ataca todo o

orgànismo
O Figado, o ßaço, o Cora
ção, o Estômago, os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Os�os, . Reamatismo, Ce
gllejra, Qi.leda do Cabelo,
Anemia" Abortos, e faz os
individuos idiotas, Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
E I i X i' r 9 1 4
Inofensivo ao organismo.
Agradavel cqlT!;') um licôr,
Aprovado C<;lIUO auxiliar no
tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. 5'. P., s.ob o n,

26, {fe 1916

perdeu ..se
No diii 14 d,") corrente

- data em que se rea

lizou a festa popular no

patio das Irmas da Di
viDa Providencia' - per
deu-se UM RELOGlO
pulseira, com as iniciais
1. R. A pessoll que por
ventura I) tenha encen

tradu, pJderá entrega-lo
·na redação deHta folha
que sflrá g,fatific8.cto.

(Sezões, Malárias, Impaludismo
Maleitas, Tremedeira)

27 - 6 -- 1942

Social
Era. uma vez .

Um novo estabelecí
meato

.

comercíal será
aberto nesta cíuade, ao

publico, muito em breve.
,

A "Casa Real", de pro'
prtedade du sr: JOÇl.é Al
bus, conhecido já em

n05S<) comercio varejís
ta, será instalada no pre
dío do snr. Guilherme
Radueßz, recem construi
do á rua Coronel Eu-ílío
[ourdan, 141.

O nove estabelectmen.
� to c0IDE(.rcial [e raguaense

-------------..."....,-,i------ exporá: ampl» mostruarío
de g€neros altmeutiótos,
louças e vídros.artetntos
de muttetra e coneervas
em geral,

dois amadores, os quats
deI'Juderfio .tuturamente
ti equlpe principal, Ama
ury da Liga São Luiz de
[oínville e outro elemeo
to da S. D. Bandeirantes
de sao Bento. E' intuito
da direção técnica, pro
ceder uma radical trans
formação em SUBS equi
pes, motivo porque a

pró xi maapresentação
eSlá sendo esperada com
grande sociedade pelps
aficionados do esporte
bretão.

Curam-se rapidamente com

"Capsulas AfttistzoDica'
Minancora"

Em todas as boas Farmácias

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

de segund-a praça
O Doutor Tiag-o Ribeiro Pon

tes" Juiz de Direito da Comar
ca de jarsguã, Estado de SantaCB. Catauna, na forma da leí, etc.

- Tambam dia 26 viu faz saber a todos que o pre-
passar mais um natalicio o

I
sente .:di(:l de segunda praça e

estimado cavalheiro snr arremataça�. co.m o prazo de
.. .' dez (10) dias virem ou dele co-Frederico Moeller, mdus I nhecimento tiverem que íifí®

. trial em nossa cidade. esse prazo ha de se� arremata-Capela de S. Joio Ainda dia 26 trans- do por quem mais der e maior
correu -nais llm aniversa lance oferecer, no dia 9 de ju-Na extração da "ação J lho proximo vindouro, as 10

entre amtgos' levado a
rio da gentil srta. urema horas da manhã, em frente ás

. ..

Ramos, filha do snr. Her- portas do Edificio do Forum, oefeito no dia 21 do cor·

rente, J)ela comissão an. milio. Ramos, funcionario I be� penho!ado a T.o_maz. de
l ferroviario. OOIS, na açao execu@il fiscal

carregada de angariar que contra ele move a fa;zenda
donativos para a capela BEBÊ Municipal, d saber: -

ti t d It 1..) - Um terreno,com a areaSob O 'patrocínio O di- OLEOS - CtRAS - CRINAS - PELES ac l!18, na es ra li �po.- Acha se Bm festa o lar total de 15.00C metros quadra-reçlÁo dEste Depatta· - POAIA - fIBRAS - MAMONA - PAINAS cusmho, e!r. que fOI r1- do casal Edith-NeyFl'sn- dos, �onf�ontando na frente com
meuta; será leva-da a • fado um cavalo, coube co, digno e�crivão do um plcadao, e terras de Carlos.
efel'tn n(' p.rOXI'mo, m.e"

Compra se á vistal qualquer quantidade

I
o premio ao possuidor Juizo da Coroarca com Utpadel, fBUndl?s com terras dev , .,

O d bllh ,t 02 6 '. Augusto eh mg, entre terras de....----------, em datfJ.'8 ser ßstipulada, �ertas e amostras para: o e e n. O 7. B. chegada de uma linda Augusto Behling e Marcos Ro-
a escalada, do Morro do HANS PlSK, Caix3 Pos.al, 2041-Rio de .Janeiro. criança do sexo femini- sa, avaliado em.,. 100$000.
P 1 ..J , 1111.__

'
'

'------.-----'----- I no cujo bem constante do auto der" e 0.'10'. I'

ALUGA SE A' h d
-

d d'
.

t penhora de folhas, dos autos daOB interE-'ssados pode - er eIra. o IStIn.o I referida ação executiva, será Ie-

f:�,r���ee��rjU��O daeovi��s

·M.I·dellra e DI t o'ro S re�':�D����r�. r�:nd��. ;I�:l�h{::�e��;:e �: ���

E�.bE'r.:1�E:�.t;:r�.;:irety!' do referido deptl-f ". Tl atar com
VIAJANTES 'de vinte por ctnto, Isto e, pelotumento.

, l. Engenho Rau Lt ia, va:or de 6�O$090 (se�scento� e
i 'I ( Encontra se entre nós, quarenta mil reIs. ASSim sera o

em serviço de sua prCl- referido bem arrtmatado porI fiSfdlo, O dr. Alr'x8ndre quem mais d,r e maior lance

d OI' -'1 d oferecer, no dia, hora e lugar ao.e IV61ra, j ustre 8. cima mencionados, podendo o·
vogado na comarca de mfsmo ser examinado pot quem'
S. Bento. interesse tiver, no lugar Estra-

@ Ib.�. =
- Passou por JSl'sguá da Morro do Jaraguá, onde se

1IlI��mm r(i'))(llJr�© esta semana o sr. Cas- acha localisado dito bem. E pa�
·a que chegue li noticia ao cosio Medeiros, pnprietli- nhecimento de todos, ma,ldei

rio do "Labofatorio Me passar o presente edital que se-
j.� Cjrdloj li deirf)s'" de Blumenliu. rá afixado no, lugar de costu-

» MTI-�lA EU «
_ Em visita a peí:5SGas

me e publicado pela imprensa
local.

-----.----- de sua família, chegou Dado e pà.ssado Ilesta cidade de
.

ma � a Jaraguá, quinta feIra, Jaraguá, aos vinte e quatro dias
"\�S\ rné1e .1". a sra. dona Braulia Fa- do mez de junho de mil nové-

�v .\ O 0S "' . .1'.6. d 1 d cehtös e quarentá e dois. EiI�� ,,-OU' I.(/�,,� e ,esposa o sr. cap. Ney Franco, e5crivão c subscre-� S' �.., A.n�onio FadeI, proprie- vi,
� tarJO em' Portô Belo. Em Assinado) Tiago Ribeiro Pon

sua companhia veio sua tes - Juiz de Direito". Está

distinta filha senhorita conforme o original, do que

Iris FadeI, diretora ào féjaraguá, 24 de junho de 1942
grupo escolar de Gaspar. o escrivão Ney franco.
�,<u.:;'':".

Departamento Recrea·
tlvö

,A direção do Departa
mento supra,. chama a
atencão de todos os ín.
teresados que as inscri
ções poderão ser feUes
todas es segundas feiras,
na séde social do clube.
'Serão aceítos todos os

sócios ou filhos de só
cios, de 10 fj, 30 unos de
idade, que estejam aptos
fisicamente

.

a praticar,
gtnastíce livre, Iança
mentos saltes e eorríuas
de fundo e melo fundo
uma vez que obedeçam
ás instruções do regu
Jumento interno, o qual
se acha á tJJsposição dos
interessados.

, O.imo empre
go de c=aplfal Compramos de diversas qualidades

. VENDE.SE uma fabrica de te
lhas francesas em pleno funcio
namento, situada no municipio
de Tubarão. (A unica no sul do
Estado). O motivo .da venda
não desagradará ao comprador.
Informações nesta redação.

�ratar com a

SOC� IGUASSU' LTOA.
RIB. MOLHA JARAGUÀ

É UMA DOEoNÇA GRAVtSSIMA '

MUITO PERIGOSA PARA A FA
MiuA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXlUAR NO TRATA·
MENTO OÊSSE GRANDE FLAGELO

IJ SE o

�UMATISMO

ESCRÓFUl.AS
ESP'NHAS

FíSTULAS
ÚLCERAS
'ECZEMAIJ
FER/IDAS
DARTROS

MANCHAS
'I

"EUXIR DE NOGUEIRA"
CONHE� HÁ � ANOS

VENDE-SE _ TÔDA PAFITE.

Avisamos ao. nossos clientes

.�:ef por �"�iy� do balanço semes..

. traj, nio tiiyer' es:pediente l�x:ter..
do nesta Filial, em �9 e 30 do corrêa ..

t� td�.
A Gerenda

Assim se1'ei fetiz! Assim terei
Neste fim de existencia um vislumbre de gloria !
Assim, como um clarão, o amor que tanto amei
Virá doirar o firn da minha historia !

Na ea:a(t.ação' dos vet:sos que rimei, .

E de pouco que fui e guardo na memoria.
Busco ve1', na iiusão de tudo que sonhei,
Provas reais' de minha trajetoria

\ Por este incerto e pávido caminho!
Que tu tambem. brilhaste, - ambos quasi descrentes !
Ambos ricos de Sonho... e à mingua de carinho!

Provas reais que digam, como vês,
Revivendo a iiueãa dos meus dias ausentes,
De como SOtt feliz ouoinâo : - «Era uma vez . . .•

JOÃO CRESPO,

ANIVERLA'RIOS ' CO!'lRADO MOELLER
Dia 24 marcou mais um Begressou da cidade

natalicio da rneninajoanira, de S. Paulo, onde foi por
filha do sr. Carlos Hafer motivo de eua saude, o

mann, farmaceutico. n08f0 [ov: m conterraneo

l-Completou mais um COGi'8rl,: M:)eller,. em
ano dia 24 ü menino Adi I pregaco da importante
ton, filho do snr. João firma "Industrías Reuni.
Gentil da CunhaHenriqu�s das Jaragua S, A."
agente fiscal nesta cidade,

= Dia 26 fez anos a sra.
dona Aderia Docbrawa
Mueller, digna EJ'!!POSa do
sr. Artur Muclft:r, oficial
do registro civil da Cornar

j!
FRACO�!n::�MICOS � �
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

�� Empregada gom êxlle MS: .

- Tosses �

�
, ,.. ResFriadosr ti,' _,,_ ,\ .� IF��:; m"' BronquitesIllllli;.;:�.:;;:: � EscrofuloseI "�,,

�:� Conva!escenças

f"'VINHO CREOSOTAr::O
É UM GERADOR oc S.'";lI�A. �.

_"',W;'b, ....."..

EDITAL

I _

LAVANDO·SE COM O SABAO

Virgem E speC i ai i d ad e·
d� WETZEL· 8 <:IA. JOINVIL�E (Marca registradâ) S����RO(A,

·spECtAlJ l1ADf
ECO!'JOMISA�SE TEMPO E DINHEIRO
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