
, <Sr. Presiden�e; -. o Estado cUla dire�ção- adraínistrativa, eomo ho�ra[_ins;;�_lI_"�.II "''':U1I, �6is�:'�n_ifi�4ifinfiÁu, é uma officina de .trabalho kanquiUo 'e const.�uctoró
Anima-lhe e Impulsiona-lhe -a acçao realizadora a certeza de sua valia econômica de-ntro do Brasil, tanto que se concluam as obras determinadas por vossa e}iCellenCla para

a· esploreçãö sJsthemftica 00 sub solo eatkarinense. de cuja opulencia platonicarnent e falavam governos e téchnicos �.
_-

(Palavras do sr. I.terventor Nereu Ramos, saudando o sr. ,residente Getulio Vargas, 'RO banqUete offerecide pelo Oovemo, realizado na noite de 11' do correste, no Pal�cio do COfígress@, em FlonanopohS.)

Presidente· da R.epublica ao nosso Esta-à-o
, ,.' -'..,

"O 'IJe ri, apraz...e dize-Io, e:a:cedeu a .pectatiri e reveUa uma clara co...retaendo d_ .rolliemas oaciODaei em DOIIO _eie
o

'

__�.__� � � • sil ::Ie h,oje, transparece nas.O Estado, recebendo ti. .vtstt« do' Jllust,e Chefe da NãÇio, vibrou Intei.t"O, seguro da sua importanc/a como suas' palavras pronuncia'
celulla vital do grabde '"orga.nlsmo nac!ona/. das no theatre '.Carles

� -+__� � . � �_. Gomes':
,

-- cO Brasil não i ía
g!ez, nem allemão. O Bra
sil é brasilairo.»

E vibrando, ao enthusias ..

mo das suas 'proprtsa pa
lavras em contacto com I

vistta do
-

snr.
,;

Chegou sabbade a São
Francisco, como era espe· ,

rade, a bordo do cruzador
cRio Grande do Sul», o

sr. dr. Getulio Vargas, a

cor,npanhadG de luzida co

mitiva, sesdo recebido I

pe
lo Interventor Federal, dr.
Nereu Ramos, autoridades
fec1eraes, sstadoaes e mu

pressen o presidente Ge- bras, lerá isso um factor Nereu Ramos,- � de brilhan- ! ravarn se collegios, soeie -rar.Mas a rrande massa po-
tulio Vsrgas : penderavel pa.a o en te comitiu.' dades, operarios. .todos em- pular que enchia as ruas

- .Eu venho aqui grandecimente do Brasil» Na ponte sAudon Baptis- punhando bandeiras nãeio po,' ende' desfilaram os

para vôs dizer que essa Jal> esparaearn aos illustres naes autos, vibrou por instan
. pretensão de São Fran' erinerantes o prefeito 11111' Infelizmente não foi dado tes, saudando respeitoso e

cisco, aliás de ha muito Domingo. pela manhã, nicipal- tenente Leónidas a [araguä admirar de per- acolhedor o sr. presidente
pleiteada pelo vosso In- como era esperado, pas Herbster, dr. Arno Hoe to, por alguns minutos Getulio Vargas e sua luzi
terventor, será realizada, sou por Jaraguâ, em sua schel, Juiz de Direito da que fôsse, a .íllustre figurá di comitiva.
Creio que ainda este viagem para florianopolis, Comar-ca, demals sutorfda- politica que no momento
anno veremos iniciadas o sr. Presidente. da Repu des federaes, estadoaes e polaris� as esperanças, do
as obras .de cönstrucção blies, em companhia do municipaes. representantes Brasil. Não houve demora,
1Q caes do perto e de Ministro da Marinha, vice- do commercie.. da Indus pela necessidade de slcan
dragagem dós seus bai almirante AristidesGuilhen, tria. da imprensa, e logo çar cêdo Blumenau; os au
xios. Concluídas taes o do interventor federal, dr. á' sahida da ponte, enfilei- tomoveis passaram sern pa

Em elumel1au onde a

Irecepção teve um cunho
cívico-popnrar, a impressão
do super visionador do IE Stado 1d�al que é' oBra'

[ _

Direct'ol"'ftpoprietario: HONORATO TOMJ;:UN Caixa Post". N. 12 Redactor; Jo�o Cresp o
,

s. catharina ....Jaraluá ... !abbado, 16 de Março de 1'40 -

Interventor Nereu Ramos
Pe. Alberto
·)akobs

,

.acampada a Estrada de
FeI'I'O Tbereza CbristiDa

Presidente Getulio Vargas

nieipaes, e

popular.
A recepção em S. Fran

cisco constituio um acon

. teeimento de incomum 'Vi·
bração, Que saccudio por
ho� as os nervos da velha
cidade que Gabriel de L",'
ra fundou em 1649. O sr.

Presidente da República
inaugurou ali a bsse na

vál e compareceu ao ban'
"l1ete em sua honra raa

Hzado no Club Cruzeiro
do Sul.

alma popular, soube dizer
que para ser brasileiro nio
basta respeítar :

as leis, a

catar as autoridades, mss
amar ao Brasil, pois se o
Brasil dá o pio ,exige em
troca o próprio sangue, s.
preciso fÔr. .' •

JOINVILLE

Ä' � A I O R D O E"5 T A D O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo - x - 16 -- 3 - 1946

�·�IPaz entre a Pinlantlia B a Russia
� � Pas Il h o a I Pas n h o a ':� Conforme despachos contra o pagamento an sive c territ?'io rnariti-� � 'tJ li I � telegraphicos de Helsin- nual d� arrendamento mo que mdel� a pen!n-�' CU I

� ki, foi assignado o tra- de 8' milhões de marcos sula, ,num ralO" de cm-......-; .

AI.'menticias � tado de paz entre a Fin- finlandezes por parte da co milhas marl�lmas ao'

•
� A Casa de Especialidades '"

-

r landia e a qussia, União Sovietica, no pra- sul e tres milhas ao
� -::: I...... � De accordo com o zo de 30 annos, inclu- oeste.

�
I s·c e r � ::���d�ãoai���t��.�: Sobem os titulos bra--,... a '"

...

te suspensas. A fronteira

"1
•� �, official serä delimitada SI elrOS'

• • em nova linha, pela qual
serão o isthmo da Ka- O pagamento de nossa divida externa

relia, as �!da�es, de Vi- Londres (Transocean do presidente Getulio
borg e VlI��n, mc?rl?o- ag. allernã) - Os titu- Vargas sobre o rClnJ,cl!l

�
radas á União Soviética los des empréstimos bra do pagamento

. d� divi-

anassapão e �)
e ,tambem a �ahla de sileiros como os de ou' da exterrn brasileira cau-.

- -.,;. Víborg e suas I}has, na tros paizes latino-arneri- sou favorável impressão
�

� margem septentrlo�al do canos avançam firrnemen n�s d!cul<"s �utr!"i"'odos,

O lago Lad?ga, as c�dade.s te no mercado de titu-] nao somente CúiUO uma
'I( =.�exhllf!l, Suojaervi, los extrangeiros As no- demonstração de boa fé,

� m
a s�ne de Ilhas do

� go.l- ticias recebidas do Rio como também de oppor\. .) f� fmland�z, o territorio de Janeiro, pelas quaes tuna revelação de que o

O � leste. da �Idade de Mer- o Brasil annunciara o paiz encontra-se em c�n-k�lvl, � cidade de Kno- breve plano quinquenal dições de, com o exito
r--- lajaervi, part� da penm- sobre o pagamento par .do reajust.amento econo-

'"
sula pesqu�lra_. de Sre- cial dos juros da sua di- mico, fazer face á situa-

� � du, A_ �escnpçao .exacta vid.a externa, concorreram ção anormal atravessada
dos limites será feita por para o movimento de pele> mundo.� j uma commissão

.

mixta alta.
.-...;; � dentro de dez dias se- Annunciem no
, 1) guintes á data da assig- \yashington (Agencia «Correio do Povo»natura do accordo. Am- Nacional) - O decreto

bas as partes abster· se
ão de qualquer . 2ggres
são e tambem não po
derão participar de col
lisões dirigidas contra a

parte contractante, A Fin
landia cederá ainda a

peninsula de Hamgoe

�
.-......;
�

Q;)
OVOS de

� .

� Coe lho s .e Dluitas tiloras; de
� Dlassapão e chocolate,
� Bonbons tinos e pra1ines, choc&-
O lates eDl tabletes
c
Q
-t:
�

Q Peras,

. 'QJ; Completo sortimento

ctJ

�
'=
Q.)

C
.�

recebeu e offerece o maior e mais variado sortimento
de artigos para a Pascboaf

pa••as, �

�.
O

Re.ls.roCivilGelatina � Artur Mueller, Escrivão
f\, e Oficial dCJ Registro Civil

Sardinhas naa·OD. e es·"aDleiras..., do 1. distrito da Comarca....;
........... de jarsguâ, Estado de San-
� tá Catarina, Brasil.

.

• f\, faz saber que compare\li n hos brancos e ti ntos ::: ��rd-:;C�:.":;:riO�:i�:�
._.... pela lei afim de se habili

hrem para casar se :

A) Edital n. ] .029
Ma"ls "n""urso 'Inteiramente ......ratis

..um co �
.

�...... Helmuth . Wagenkne€ht O..
e Atida Oruef:zmacher

ExiJ-a O seu coupon na occasião das compras.� EI�, solteiro, lavrador,
,

nascido em Blumenau aos

�419 1e junho de 1919, do
"..____""" �....c.. """----. ���:-4 III . miciliado e residente no ·Houve quem estrwhasse, jeiros ou nas Delegaciaslugar Tres �!o� do Sul, por não atinar com a sua de Policia, no interior, suo

destt munJClplO, sendo finalidade, a instítuição, jeitar-se io li multa de
filho legitimo de Hermann pelo Oovêrno da Repúbli. 500$000 e expulsão do

.

Violento mcendio Sementes para' Wagenknecht e de Amalia ca, do registo obrigat6rio, territ6rio nacional.,,' '" .

Ri ' MueIler. .

em repartição competeile, O registo é. nas zonasdevorou o CinemaAlbambra,"o o
mostruarlo e estudos· Ela, solteira, domestica, dos estranjeiros residentes rurais, absolutamente gra-

' ,

nascida neste distrito. aos no pais, maiores de 18 e tuido, ssndo que as cartei-Rio. - Violentissimo in-I dendo da solução da �re- 18 d� . fevereiro de 1921, menores de 60 anos. ras de identidade estão su-

cen.dio devorou na tarde I feitura que o interdicta -

A DJvisao do Fomento corresponder 80 ,)bjecti· domiciliada e residente no Ésse registo, liliás, é jeitas a 20$200 de 8elo$.dei domingo o tdificio ra para
' a

. ��nstrucção da Producção Vegetal vo que se resu�e numa lugar Tras Rios do. Sul, feito. ha muito, nos prin· É obrigat6ria, também,
do cl"nema Alhambra si· de novo eddlclo de 20 do Ministério da Agricul- só finalidade: o aprovei. deste municipio, e sendo dDais paizes europeus. e o durante os primeiros" a

.. tura, está vivamente em- tame!.(to racional daß ri. filha legitima de Emilio Estado Novo, instituindo 0, pos ap6s o registo,a comutuado na Cinelandia, no andare�.
.

Os pr�]U1ZOS penhllda em obter dos quez8B que oHerece o Oruetzmacher e ,de Bertha objetivou proceder o c2cbs nicaçio á autoridade. po.angulo fronteiro a praç� são avultados, pOl� que agricultores amostra de nosso fértH 8Óio, uma Klug O. uet�macher. tro de toda a população licial, de qua isquer mudan,Getulio Vargas. As cham- ° Alhambra servia de sementes das culturas das bases mais soUdas' Jaraguá, 11-3-1940. alienígena do Brasil, for- ças de residência ou em-
mas, precedidas de for- guarda -rpupa á compa C9mmuns a cada regiAo, e _importantes (Ia 6COOO- E pa.ra que chegue ao necendo ao Poder .púb!ico, p�êgo dos fstranjeiros re-

I nhia Procopio ferreira no intuito louvavel de mla n�clonal. . c0!1heClmento de t<:dos pas- elemtntos para flscah�ar, glstados, sob pena de mui-tissimas �xplosões, avra·

d' t fi "d organisar um completo A Aludancia Ag!"lCola· sei o presente editai que com eficiênCia, a permanen- ta.
.

rarn com indiscdptivel qu� .IZ er so ri o tum mutruario representati· federal, sediada á rua será publicado J?ela impren- cia e atividades dos estran, A lei prescreve pesadarapidez formando um prejulzo de 500 co� os
vo das producções, com Pres. Epltacio Petlsoa, nl sa e em cartono onde se- jeiros no pais. multa ao empregador queimmenso braseiro em O total dos' prejulzos, a Unbl1dade de realizar cidade, está autorisada rá afixado durante 15 dias. O prazo para o registo admitir em !eus servifOsmeio dos imponentes incluindo varias lojas e· "emonstra,ões a08 tech, a receber as amostras Si alguem souber de im· fixpirar', impreterivelmente, estranjeiros nlo registados.arranha ceos existentes xistentes no predio sobe nicos, ás c188ses 8,g.�lco· padrões de sementes d�s �edimentos acuse os para a 30 de junho do corren-

- _

'

-

�. ,
-
las e commer.taes, aOH lavradores deste mUDl flßs legaes. te ano, Ap6.. essa data osno local. O cAlhambra .. a vario;) milhares de con
visitantes naclona6B e clpto, na proporç50 de. A""ur M'Ueller fstranjeiros que' se nlo O annuncio é a almaestava fechado, depen tos. estrangeiros, bem como um lUro de se!De·ntes E8�rlvao Di8�rital e �tl registarem perante 'o Servi-

_______�------__--==_:_ fazer examinar e enca- (em gräo) por varlediide. 61al do Registro ÇlvIl. ço dt" Registro de Estran
mlnhar a estudos a8 pos·

-slbilidedes produtofas de
cada zona agricola .

. Igualmente, tem o Of·

glo citado, interesse em

conseguir amostras-pa
drões dos produ�tos das
industrias de tran8forma
Çao das materias prima
JrlVegetaes, com o objecU
vo de apresentar um
mostruario acompanha,
do de dados, detalhes e

informações para propa
ganda e divutgaçAo da8
nossas reSp.rV68 prodpc'
toras e. ec()nolÍllc8s: o

.

.
.

. qual 'sefvirA,. ao mesm'O

Farinhade lDandioca, ��mgg�o:ee��;::e::�� .

"

..
,r

.

mo do mai9� desenv�"yi-
-ecca, ,para tratar a... men� dc�prolJuc9õ��..ti:p

p Aol lavraUor�'cabe uma

-1·Dlal·s ·5$000 O saceo:'
- ida8 grandes::· parcel�8...-- • • de coopera,lo. lelclli-

Na fabrica Uvas 9lflciaes, p»J!que
. 98 beneflcip., c0lP..� �

Ind. Reun..... J!'2�....& S. � ca80. presel>.te, 810, �e.l:-.-�.... procos; e maior intel'es'
"

Pud. de Rod.
. �<. e.55Ie!' ..

� .'" .".: i .

'dever elle letlr ,; t} ':;

chocolate,
crystal,

dai afamadas fabricas SoeDkseD e SaltaDa

Fructas seccas

maçã, pecel08, ameixa&,
abricots, tamaras

••

t= Pé de pudiDs-Con,ervas
;,

I .•

�alDer BoonekálDp
, o campdo dos aperitivos

�ua 'Marechal 'Deodoro

I

PrOollctos LEVER
Pasta deatifrida s.R.

('

SaboDetes LeVer

",:,p
A ..,... It,

offerece €i] GOsa t
�; .... li.-. }i\ _ .,;�. �.t

... .. --.

Joao O ..��MueHer

',I>

..

relistro de
extranleiros

do negocio!

ffiLDEBBANDO AUGUSTO GOMES
devid ..mente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com
escritorio á rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfrêdo

• • • .,. t
Klug. Aceita cauzas ciVIS, comerCIaIS e cnmtnalS e encarrega-se
de inventarias, elabora contratos de sociedades em nome coletiyo.
em comandita simples, de capitai e industria,. por qu�t.s, de 8O�
i.:iedades anonimas, comandita por :�çOes. de soci�dadês coop�aUvas de penhor agrícola, penhor comercial e enfim elat>ora COn-,

.

}ratos de toda e qualquer natureza, assim como requenmentos.
HORARIO : das '1 ás 9 e das 11 ás 19 boms.

I
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Cidade GO Mexíco. _ gados publlcos que ga
O Secretario das Cow- nhem maís de 100 pesos
muntcações enviou á mensaes e. com esta e

.,. a exportação dr rna-. tada agora de adquirir ra terá de ir em vagões presideacla da Republí coaomta, procurar reor

dei ras de Santa Catha- nOS paizes europeus 60 I. íerroviarios. Eis aqui o
ca uma meDEliigem ap g!ini8af Ei índustrla tio O povo chinez, que tempe c s teerttortos ar

11 d
.

f' plaudlndo O acto do go petróleo e eontribuir pa- conheceu, muito antes bandonadoe e que as tea-
rina está em co apso da ma eira que regular- grande actor negativo, verno que vlsa reduzir ra o reerguimento da e da épéca em que a cí- tatival feitas para 14 íne-
Em 193� esse Estado mente importava. Yen; Que annulla os outros 08 ordenadas d0� etnpl't:· eonomra do paíz. vllízução oecídental ap- tallar Gd refugiados fra-
rernetteu para o estran dia lhe o Brasil 401, tres . Resultado:' a ex- pareceu na Europa, pe- cassassem.

feiro, sendo a Arge�ti- antes da guerra, e pode portação de rnadeiras de W B k ríodos de grande prospe O Dr. R. C. Robertson,
na o mercado de maior ria vsnder-Ihe agors os Santa Catharina, poden·

. a-ner GOne aanp rtdade no domínio eíen delegado ín,lez enviado

835 t I
." mico e artístico, não es d China pela Ambulaa-

compra, 23). me ras outros 60' . do chegar ao maximo, 8 "rei" dOi Bitten capou a nenhum des tla- ela autíepídemiea da So.
cubicos de madeires, no Os importadores ar- cahiu de modo notavel, gelos da humanidade. A eíedade 4Ias Naçies, ai.
valor de perto de 35,( GO gentinos pagam á vista. pelas ultimas estatísticas. Tbesoureiroprao I

fome, a cólera, o palu sim como os «coolles»
contos O preço por me- Existem, conseguinte- Ha madeirá, ha Ire-

Ch B 11
E LI X i R DEN O G U E·I R A dismo, o ttpho, a8 ínun- maís misera veis, Dão re-

tro cúbico, comparado ment�, tres fact�res pr!- guez certo e bom, ha H�rjzeog�� P�e��e8:ur:ir� o remedle que tem depurado ::çõ::�r�:s re;�!u;�er�8: g:�:i�:r: :!\�ta�r���::
com o que vigorou no I mordiaes: madeirá, di- vontade de vender e ga- da Estrada de Ferro o s.ngue de tres gerações I

vezel levaram esse oo Ambulancia e pelas dís-
anno anterior, tambem

I
nheiro e transporte ma· nhar, e também ha es- Goyaz, Sattro Gonzaga Empregado COIII exito n.,: vo á beira do tumulo. tribuições de quinina por

foi favoravel, passando ritirno. Mas, para attín- trada de ferro... Mas de S01;lza. que ha tem' Ferides Uma íntormaeão que ella feitas. A Sociedade
de 134$100 a J 37$900. g ir o littoral. onde deve sem vagões. pos, Indo de �raguary Eczema, nOI chega da província das Na9ões apoia a luta,

Com. o advento da gu.er- ser embarcada, a madei (Do c.Correio da Manhã:.) P,�nrdaO Ubaerl.!lmbpao'rttarnacnl�aPodre- Ulceres de Fu-Kien (China do

SUl>1
centra 88

SPidemias,.
nlo

S t C h
..

MlInch.s aponta que uma epíde- só pela remessa de am-
ra foi a an a at arma 535 contos, pertencentes mia de paludismo de for.' bulaneíaa, como ainda
um representante dos.. 14 ã .-4- .. áquella Ierrovía, alegou Dllrthro,

ma damninha se deela- pela recommendaçAo au-

importadores platines, rs. S .uaç O pO 1.lca Da rs.r-
q�e lhe h�vi6m subtra- Espinhes rou ns região, acometen- torísada, estabelecida pe-

cam a incumbencia de cenßna hído a valise que estava RheuinatisIII. do milhares de pessoas, la Oommíssão de Palu-

entabolar negociações pa a seu lado, no banco do Escrophulas muitas das quaes já mor- dismo que instituiu, e

lt d
- . - Informa do día 5, de I Lasamen e o funcionar1o trem. syphilitice. reram. Tim -se reeebído flue receita que se tome

ra avu � a acquisrçao Buenos Aires, a U. P. A policial William CafltUlo, A policia, apeis exhaus- dos territoriós onde o duri:lDte a estaçAo dai
. de madeiras daquelle Es- geneta norte amerecana ficando gravemente feri· tivas diJigencias, cb,egou SEM?�\�M�!:Mg�·ÉtiiOItI... exercito japQnez elltá em febres, para impedir a.
tado e do Paraná. Op- _, As eleições iniciar all'· dos um comIssario e um a concluslo db que o ELIXIR DE NOGUnRA operações noticias alar· sezões, cada dia 400 mi.

portunidade magnifica. se no paÍz, na manhan sargento. furto telra �ratic!ldo pelo Grande Depurativo do Sangue mantes a respeito da e� ltgrama8 de quinina e,
Pondere-se além do mais de hoje, com uma nota Nove pessoas recebe- proprio SatIro que fot a pidemia de malaria, que pllra a cura propriamen.

_

'

tragica. raro ferimentos leves. gora detido no Rio e tra· é combatida com distri . te dita, uma dóse de t
. que os cortadores nao

Informações proceden. zido para Bello Horizon- Pharmacia de Plantão buíções de fluinlna feitas grama 1 i1'ama 30 canti-
tiveram necessidade de tes de Santa Fé declalam Na Província de Bue· te, de onde será enca Estará de plantão ama' em grande escala. gramas de quinina por
agenciar mercados. O que em Villa Guilhermi- nos Ayres foi decretada minhado para Araguary. nhã a Pharmacia "Nova"." Ha celce de dez anos dia durante 5 a 7 dias.
maior mercado veio ba· n!!, �o chegar uru trem a interven�ão federal e fez-se uma primeira ex- No seu relatorio pllbH-
ter á porta dos vende· conduzindo 300 pessoas, não concordando com periencia de 8pplicaçAo cado em 1'38, a mesma

OB Jideres df\ oposição esse decreto governa. de medidas antipaludicßs Cómmisslo de Paludis'
dores...

e os funcionarios polici mental, pediram demis, .. no Hu Man, provincia (to mo tambem accentus, "
Entenderam-se, Ficou ais travaram uma ardo säo os ministros da Agr!- PROTECÇ AO norte da China. A guer· pagina 130 (edição fran·

mais ou menos ajustado rosa campanha de pro· cultura e Trabalho e O· ElIas precis'am"êle ra eivil, porém, expul eeza) que entre os me-

o negocio. Havia, não paganda, resultando um bras Publicas, os quaes Kolynos. Limpa seas sou os camponezes das dieament08 antipaludicoa
·ob.stante, como ainda verqadeiro combate em nAo assignaram odecreto. dentes melhor e com suas explorações e dis- a quinina occupa ainda

que foram disparado" SeguDdo os circulos so resultou que o mos- o primeiro lugar na pra·existe, um pequeno obs- '. " .

mais de 100 Uros. autorisados, o presidEm- quito do paludismo re- tica corrente, em virtu'
taculo a vencer: a falta Morreram na contenda te Ortiz, decretando a in- conqistasse em pouco de da sua enicacla cH·
de transporte. Madeira

I
o lider radical Roberto tervençAo, ábriu lucta sam a cárie. nica e da sua toxidez

ha tanta que se poderia com as princilJses forças qURst nula, Bssim como

,queimar, como se quei. I
GaDhe 11$ diariOl politicas que o lf1varam

EM8ULEZE seu
Junta de CoDcilia.. do conllecímellto muito

á chefia da NaçAo. §lo de FloriaDO" espalhado do seu uso e
·ma café . 'Freguez tarn- Em sua propria casa, Para o posto de inter·

.

SORP.ISO com KOLyt�OS
ti da sua posologia.

},em não falta e tão bom, nas horas vagas na mais ventor foi nomeado o gs.
.

'" pO • A lueta do povo chi'
tão fóra do commum. rendosa, originál e artis· neral Luiz Castinelli, co .

.

.. O ministro do Traba. nez contra !} mosquito
que deixa os seus com· �ca'l irldustrí� domestica. m�':ldante da 3.a RegIão

.

. lho anullou ú processo
do paludismo dura jä ha

modos e vem conv�....,ar I��r::.rsaea;a��. �e��j��' MIlItar, que exercerà a

,&. ••_ julgado pela Junta de ::cu��xi1i:or::\ci����:
com o exportador F um do.se amostras e catalogos

quellas fu.ncç�es comd? BEMORRHOIDES SUA CURA OonciHaçäo de Floriano· medica moderna, 8 Ohi-

I
delegado pesboal e 1· I .

-

.0
- polis em que são partescaso de premencia, para ilIustrados do . tr2balho a recto do presidente Ortiz. ! _ sem· peraçao HerctUIJ Gonçalves e a

na consiguirá um dia,
a Argentina, impossibili- I executar, remetta 3$, me�' _ Doen�s ano..retaes, varizes Companhia de Minera�i1o ela tamhem, repE'llir esse

�====_........==--== I
mo en'l sellos,,,. a F. Mart :r- Y inimigo perigoso da &au-

. nelli Rua 15 de Novembro,

'��.
e erisipela sua cur.a. Co Brasil por nlo ter o de do sea povo.Annanclem no !312 Caixa Postal, 2436· ...... Dr. MENDES ARAUJO CURITYBA reclaman.te apre��mt8.do«Correio do POVO» S. Paulo. �--- .

.

' a respectIva carteIra pro-
� � \

'1__••_ fissional. __
Iillili1l1lrtllil[llI§J!II[IIO[§jiill2l[ll�fi1il��� �
111 NOTICIARIOsli .

'

O anjo protetórde seus filhos
II -iii .

CONTOS POLICJAES é a Cavalheiro, C0m 36 an·

iii lA! os DE AMOR ·Lombrt·gttet-ra Mt·nancora nos de idade, deseja, para
G!i.1 an língua portuguêsa cc ceNT

AS casamento, travar relações
cm fjl AVENrUR

V cem mo"a de nã@ menos

fi _!XI CINEMA ermifug0 suave e de pronto efeito. ...

IXI 'de 25 annos ou viuva até
Esta..�o: D J P - BERLIM III BELL E2A Dispensa purgante e diéta! 40 annos de idade.

00
�

I':XI ""ADIO S C bca CtJ
,.,.

. erve para qualquér idsde, conforme on"1 artas 'so L. A. a re-
Da Onda: 15,31 m ,. 11855 K'clos !XI FIGUR-INOS (I, 2, 3 e 4). elacçãe desta folha.
Da !:!Ia TRICOT Pt' d Seu figado deve derramar, diaria.
!!AI IX'I

�
ro eJa a saúde e seus filhos e a sua monte. DO estomaga, um litro de bilis.

CC IX< G yNWAS rICA ..... I prónria.! Evitará 'muI'ta'" doenças.e poupará Bekannts�haft Se n bilis não eorre livremente, OI
00 Hor 10 a 1015 lÃ] �fII, • I:' '" ,.. alimentos não são digerido. e apodre-
IXI a: ,_ e [XI "'.'IMA ft�!} klJ1o.,AI. '!j\ \ dinheiro em· remedios. cem. Os gazes incham oestomaga,
IA] fXI íf/iWf "[PJ ''''''. C .,." ht k H' f I Sobrevem a prisão fie ventre. VoeS
ca !:XI . - . umpre hoje mesmo uma "LOMBRIGUld- suc , zwec s eIra. a -

",,,Lc-se abatido e como que envenena·

. � 11 a 1115 11.1
�-,--�_:'--- �

RA MINANCORA" para seu filhinho. leinstehenderMann, 36 .lah ����tY�i�dO é amargo e a vida é Olm

Da �X! n fllGnRRn E' um nrf.dutú do'il LABORATORlOS. "MI-
re alt, mit Maedchen nicht Uma simples evacuação não t"carli

E!Ia hOra lo lf'I a I 'Xl H
" �� � ti H " - - t 25 J h d W't a ",,0('8. Nada ha como as famosas

lX1I ... lX1 � • NANCORA" _ JoinviJe
un er a . ren o er

'

1 we Pillulas CARTER8 para o Figado,

'lI.I� - IIJca � /J ,...,,.., ,.�" o· I..is Zll 40 J�hren Etwas pa ru uma acção certa. Fa�em corre�
_ 7A.Á/'.:t:A/1:/ LÃ." iii ....

lin'eruente esse litro de .hili•• e 'voc4
VermQegel1 erwuenscht. 'e"te·se di.posLO para tudo. Não CRU·

lÃ] IX'I G fI Z h'f 3fir�'. damno; são su.aves e contudo são

��l not.·c.·ar.·os de ultl·ma�oo-��.��������������������--�-
e. uscrl�n un�r m����_��a�co�.

L A an die Redaktion d. livremente. Peça as Pillulas CAR-

� •• •
1'10.118 para o Figado. Não acceite

Medico
Consultorio e residencia:

.1 Pre�!�öx:�a�� e:'!:�::�en:�ad�::t:�::l f�r::�oro
Atlende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

Por falta OB tranSportBs III
Correio do Povo - x-I é -- 3 - 1 Q4()

�������������������

. Re4azindo .. ordenad. dOi funuie..

nariOl publfcet

o annuncio é à alma
Casamento do negocio!
-_..

COlDO é que o inianilO
do povo chinês é ven"
cido pela Quinina

\

Sem Calomelanos-E Saltará da
Cama Disposto Para Tudo

Rua Abdon B2ptista

CALÇADOS ,

pM Senhoras, Cavalheiros e Creanças I
Cintos " Bolsas .. Malas .. Chinellos

ARTIGOS DE COURO em geral
a preços baratissimos, só na

Casa Frederico Vierheller

'1
"

Cada máquina de escrever tem seus dotes
. e vantagens particulares, mas a única que
as apresenl'a reunidas, demonstrando a sua

indiscutiv�1 sup-erioridade, é a "OllVETTI"
.DR. LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO
Escriptorio - Avenida Getulio Vargas

. Residencia: HOTEL BECKER

"
... � .: '. , :: • 'I ". �'.

Cure se'us males e
.

pou.pe seu bom dinheirO
comorando na

Pharanacia Nova
de ROBERTO M. HORST

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

A "OLlVE,.n" ê creação de técl'licos da vanguarda
do progresso mecânico, de maquinários de alta

precisão, e de métodos racionais de" fabricação.

Peça ·hoje mesmo uma

demonstração prática.

Pro?uto de alta qualidBde para DOCES,
BOLOS, TORTAS e qu�esquer'

PASTELARIAS

Representantes para Sta. Catharina:'

Jelo Proldocimo (fi Filhos .. Rua , de Março
JOINVILLE

U6

Escritoriç:> de advocacia
Dr. Marinho Lobo
Diarimente atende<se neste escritorio para servi

ços judiciarias e administrativos.
FALA-SE PORTUOUEZ,ITALIANO eALEMÃO

(Das 7 á 17 horas)
JARAGUA' - Rua Marechal Deodoro

Edificio Emerich Ruysam

FerlDento Medeiros

,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PomaDa Minancora
,'",,,"

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

NUNCA EXISTIU
IGUAL!

A Farrnacia Cruz,
de Avaré, (SPaulo)
curc,i com a cMl
NANCORA» úlce
ras que uern 0914
conseguiu 'Uurar- .

. Dna. Carolina Palhares, de joirwill>, curou com

UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 .ANOS !
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira <Pomada
Minancora lt nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema � imbölico acima.
Recasem imitações! J:xijam a verdadeira MINAN·

.

.
CORA em sua latinha original.

REPAREM BEM AO COMPRAR!
E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA»

de 10lNVILLE
,..

'Caixa Postal n. 65 - End. Telegr.: cCAIXA];
, I

Matri�: 8lumenau
f'iliais em: ]oinville, laraguá e Hamonia

Capital: 1.2(J():OOO$OOO
Reservas ca: 600:000$000
DeposÍtos e saldos e-m C/C: J 8.000:000$000

f�z todas as operaçõe.s bancarias no Pais.

II

CLINICA CIIlURGICA
do

Dr. REMATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doenps de senhoras,
Partos

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultoria á Av. Getulio Vargas, es

quina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura.

FALA ALLEMÃO

Ginásio Parilienon Paranaense
(sob inspeção ifederal permanente)

Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

:Rua Com. Araujo n; 176 - �URITIBA' - Paraná

Estão em pleno 'funcionamento as auras de
admissão á 1 I;l. sede do Curso fundamental

Nos mezes de Dezémbro e Janeir(i) 3d �ulas deste
curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comercio do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

Fiscalisada pe!(l Governo Federal
CURSOS: Proptdel1tico, Ptrito Lontacor e Au
xiliar ::Ie cor:nércio. Internato e Externato.

Casa Sonis
Da Franeisca Buch

.A v. Getulio Val'gas (dell'unte á Práça 7 Ue Set.)
ARMARINHOS E ROUPAS PARA CRIANÇAS - Éspecialidaaes
em linhas e fios de lã, seda, algodão, crú e mercerisado, para

'lualtluer trabalho manual ou á machina.

Enxovaes cómpletos.
para crionços

!:NCARREGA-SE de co.rir, de qUllquer tecido, c_om perfei
ção, botões lIIue comoinem para " ieu. yestid'o, e de rIScar, cem

�Jtcos mo.�rnos, <!Ju�lq\1.t'l pano qu'Q seja apresentado .

..:��

$

Alagoas
-Maceíö e Penedo

Amazonas
Manaus

Bahia
Bahia (São Salvador)
Feira de Santanna
Ilhéus
Itabuna
Jequié
joazeiro
Santo Amaro
São Felix

- TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPOSITOS
Depositos com Juros (sem limite) - 2 % a, a.

Depositas Populares (limite 10:0UO$) 4 % a. a

Deposites Limitados (limite 50:000�) 3 % a a.

Depositas a Prazo Fixo:
Por 6 me!>es - - - - - • - - 4 ajo a. a,

Por 12 meses - - - - - - - - 5 % a. a.

Depositas com retirada mensal darenda, por meio
de cheque (deposito minimo 1 :000$) :

Por 6 meses - • - • • - - 3 1/2 % a. a.

Por 12 meses - • • . . - - 4 1/2 % a. a. Condições identicas ás de Depositos á Prazo Fixo

O BANCODO BRASIL fAZ TODAS AS .oPERAçÕES BANCARIAS - DESCONTOS, EMPRESTI·
MOS EM CONTj( CORRENTE GARANTIDA,COBRANÇAS,TRANSFJ:RENCIAS DE FUNDOS, etc

.

'Tem adencias nas seguintes praças:

de M A R TIN S J A R U O A

Rua Barão do Rio Branco n. 62
Um paciente atacado de

uma bronchite de máo ea
Todos os quartos e appartamenl.os, C011l agua.

racter tem 311iviado cousi. corrente, quente e Iria

I
deravelmente com frascos Elevador - Frilloritico . Casinha de i.a ordem
do Peitoral de Angico Pe· 'Salas de amostras para os srs. vIajantes
lotense, t: esperava breve
estar tadiealmente curado. A t I

-

E t
-

. u amove na s açao
O abaixo assinado attes·

ta qUE, sofrei.dü pessoa de C U R I T Y B A PARANA' BRASIL'sua familia de uma brochi
te de máo caracter grave,__"__0.,..
obteve sensíveis mcilhoras
estando em vias de resta.'
belecimento, com uso ape·
nas de tres frascos do ex,
cellente Peitoral de Angi
co Pelótense do habil pharo
maeeuti.:o Sr, Dr. Domin
gas da Silva Pinto.
Pelotas - Mathias J. de

Guimarães.

VENDE-SE EM TODA Linha 4e Omnibus. á �o�ta fretes ra�(;)avei•. I ·m- Z.·at·ta·.r ._ .Rua' d·O ..Prl·n:;CI·p.. ,Q.,PARTE
.

. P>roprt'7tarto' Carlos Albas. ) r - 30S u �;;

Distrito Federal
Direção Geral
Agencia Central
Agencia Metropolitana da Ban

deira
AgenciaMetropolitana da Gloria
Agencia Metropolitana de Ma

dureira
Agencia Metropolitan do Meyer

«Correio do POVO».

Minas Gerais Rio Grande do Norte
Araguari, Mossor6'
Barbacena Natal
Bello Horizonte Rio Grande do Sul
Carangola Bagé
Cataguazes Cachoeira
Guaxupé Caxias
Juiz de fóra Livramento
Ponte Nova Passo Fundo
Teofilo Otoni Pelotas

,

Treis Corações Porto Alegre.
Uberaba Rio Grande
Uberlandía Uruguaiana
Varginha . Santa Catarina

Parä Blumenau
Belern Joinville

Paraíba do Norte Florianopolis
Cajazeíras Silo Paulo
Campina Grande Araraquara
João Pessoa Barretos

Paraná Baurú
Curitiba Bebedouro
jacarêsinho Botucatú
Ponta Grossa C�moinas

Pernambuco Catanduva

Garanhus .

Chavantes

Recife Franca

HQ� �ú
Floriano Lins

Parnaíba Piracicaba

Teresina Presidente Prudente
Ribeirão Preto'

Rio de Janeiro Rio Preto
Barrà do Pira·í Santos
Campos São João da Boavista
ltaperuna São Paulo
Macaé Taubaté
Niteroi Sergipe
Nova 19uassú. Aracajú
Petropolis' Âcre - Rio Branco

Está instalando as S'eluintes sub.agencias:
. tI..

Âm&,Wn,u - Porto Velho. I ções, Amariosa, Nazaré, Jace· Siio Paulo - Sorocllta, Mo-

')
Pará - Santarém, MaraM, bina, Valença, Bomfim, Con· gí d�s Cruzes, Itapetininga, Ava·

Igarapé Assú. quista, PoçõeS, Rio Novo, Itapi· ré, Santa Cruz do Rio Pardo,
Maranhiio - Caxias, Pedrei· ra, Ala10inhas e Barreiras. Pirajú, Assis, ParaguasslÍ, Santo

ra.s, Codó. Esp�rito San·to -:- Colatina, Anastacio, Duartina, Marilia, Tu·
Abona em contas corr�ntes juros de I . Pilfuí. - Campo .Maior, .�e- Santa Tereza, João Pessoa, São pan, Pirajuí, P�omissão, Ara�a,

2'/ 4'/ 4 1/2'/'
·

5/ e 6'1 rlperl, Pllacuruca. PICOS, Unlllo, Mateus. tuba, Valpar!lIzo, Cafelandla,
., ., ,. ., .,

I'
Joaquim Tavora. Goiaz - Ipamerí, Rio Ve.rde Brclgança, Itapira, Pirassununga,

Os juros são p.agos ou capitalizados StID€.stralmente. C�ara' - �racati,.lgu�tú, Ca- e Burití.

.'
[�meira, Rio CI�ro, São José d?

Deposite 68 iuas economias DO mOClm, Crateus, QUlxada, Sena- Mato Gt:_OIJSO - Aquldauaua, RIO Pardo, Mata0, .Novo I-!0n.
dor Pompeu. Ponta Pora, Tres Lll2'oas, Mara- zonte, Monte AprazlVel, MIras·

B A· I C
.

I d BI a
I Rio Grande do Norte - cajú, São Luiz de Cáceres e Po- sol, Nova Granada, Climpia,

anco grlco a e omercla e urnen

UI Caic6, Assú. xoreu. Orlandia, São Simão,' Sertãosi·
,

Paraíba - Patos, Alagoa do Minas Gerai.B - Curvelo, nho, Ituverava, Ribeirão Bonito.

A economia é a base da pros- Monteiro, 'Itaàaiana, GIl.r,!Ülira.. �ontes Cla!o� Pirapéra, Janua- Pederneiras, Barirí, SãoJosédos
Pernambuc. - Caruaru, Pai· riß, Arassua!, carlos Chagas (ex· Campos e Iguape.

Peridade mares, Timblúba, Goiana, Vi· Urucú), Fortaleza, Pitanguí. For- Paraná - Londrina, Toma
t6ria Limoeiro; Rio Branco, Afo- miga, São Dominios do Prata, zina, União da Vitoria, Irati,

Va. Sa. depositando mensalmente ti iusig.nificante lades de Ingazeira,. Triunfo, GovernadorValadares (ex-Figuei' Cornélio Prccopio.
ti d 20$000 t "D 't P 1 It Bom Conselho. ra do Rio Doce), Aimorés, São Santa Catarina - CruzeiroquaD a e , numa cnn a. epOlH o opu sr. Alagoas - Viçosa, Palmeira João d'EI Rei, Bicas, Lima Du-

a 4,1/2'/., 8/a economisará dos Indios, União, Sani' Anna arte, Caratinga, Passos, Alfenas, e Mafra.

i. um ano R�. 24OtOOO mais os juros de Rs' 5$.872

'1
de Ipan�ma. ., .

Campos Ge�ais,Araxá,.nuiutuba, Rio Grande do Sul - San-

r:m dois anos Rs. 48� mais os juros de Rs. 22t905 Ser!l�pe - ,Propna, MarOlm, Pato�, L�vras, Ouro Fmo. to .Angelo, José Bonifacio, San-

Em' treis anos Rs. '720$000 mais os juros de Rs. 51$637 Estan�a e Anapolis.
.

D'tstr�to ,Federal Campo ta Cruz, São Borja, Santa Ma·

E t R 9��
. .

d R 90$609
, Baia - Barra do Rio Grande, Grande. . ria, Lageado, Bento Gonçalves,

m q�a ro anos s. """II'VUV ma!s os _Juros. e s. Caetité Serrinha Canavieiras, Rio de Janeiro - ICantaga· Vacaria, Jagual'ão, Ale�rete, SãoEm CInco anos Rs. 1:200$000 malS os Juros de Rs. 144$271 C 'A B'· La
.

C b F' R d B
Em dez anos Rs. 2:400$000 mais os juros de Rs. 626$759 .astro I�es.. om Jesus da - lo, a o no, �zen .

e, om Gabriel, D.. Pedrito, ruz Alta,

(Dos juros são deduzidos ainda 'L'/. referente quota de previdencia) pa, Maracas, Mundo Novo, Len- Jesus de Itabapoama. Quaraí.

HORARIO: Das 91/2 ás 12 e das 131/2 ás 141/2 Annunciem no BE�j"'3_"._
Sabat1os: DaB 91/2 ás 111/2.

Palace Hotel

Ceará
Crato

Banco· Agrícola e Commsrcial I E,�;i�:�·=:O,,,pemerim
de Blumenau ��l��ria.

FILIAL: JARAGUÀ - Rua Cei. Emitiu JOlrdaB M�;::�ãO
São Luiz

Mato GraVio
Campo Grande

I Corumbá
Cuiabá

I Prodl8io ma

ravilhoso

Os effeitos sempre pro'
veitosos do Peitoral de An
gico

.

Pelotense confirmam
pejo attestado do iIlustre
cidadão Antonio de

castro'lAttesto que tenho usa

do com muito bom resul
tado o Peitoral de Angico I

Pelotensa, preparado pelo
habil pharmaceutieo Dr.
()omirl2'0s da Silva Pinto,
em pessõa de minha famí·
lia. em constíp<t�ões e �Jron
chitts, e pGr ser verdade
firmo O presente.
Pelotas - Antonio de

C,;stro.

Confirmo estes attests·
dos. Dr. E. L F,�!'reira de
Araujo (Firma reconhecida),

Li,cença N. 51l de 26 de
Março 1906

Dtllpo�'ito -I:eral: LabQr"t.ri�
Peit�1'al de Ânfjieo Pelotense.

PeZ.tas, R. G. €} Sul

Depositos de Aviso Prévio (deposito inicial

minimo 1:000$)
Para retiradas mediante prévio aviso:

De 30 dias - - 3 1/2 % a. a.

De 60 dias· - - -

.-
- . • • 4 % a,_. a.

De 90 dias - • - - - - - - 4 1/2 % a. a.

Letras Premio' Sêlo proporcional.

j

HOTEL BECKER
Rua Cei. Emilig Jourdan Jaraguá do Sul
Está situado nQ melhor ponto da cidade. Quasi vis-â
vi:. á Estaçãg ferrea. Dispõe de gptimas accomoda
ções e ófferece o maximo confort<) aes ars. 40spedes.

Banhos quentes e frios.

CONFO�TOHYGIENE PRESTEZA

tadoaís no valer de dols
mil e quinhentos reif,
devidamente ínuttlísados
com data � 'aasínatura,

O cidadão João O. Mül. inclusive o selo de S8k·

ler, primeiro suplente do de sstadcal.) Em virtude
Doutor Juiz Substituto

I
do que é o presente e·

em exercício da Oomar- dítal com o prazo de 30
ce de Jar8gu�, Estado días pelo qual cito e
de Santa Oatarlna, Bra chamo Dolores Dalila de
síl, na forma da leí, etc. Souza para comparecer
Faz saber. aos que o a primeira eudíeacía or

presente edital de CIta- dínaría deste Juizo que
ç�o c�m o prazo de 30 se seguir, findo o prazo
diaa virem, ou dele no de trinta díes vir ver
tíeía tiverem que, por propor.se-lhe � compe
p�Ite de P�ulo Ramos tente 'ação, ordtnaría pa
Pícollí lhe fOI apresenta- ra os fins referidos na

r da.
a petição. do teor a- petiçEío acima trsnsceíte

baIXO transcríto : <Exmo. a na qual será assinado
Snr. Dr, Juiz de Direito e prazo da leí para a

. da Comarca de [araguâ. contestação citação es-
Paulo Ramos Picolli, bra- sa que co�preheDdera
síleíro, domtctlíado e re- todos os termos da ação
sidente em Jaraguã, por com pena de revelia, no
seu advogado (procura, títíca- se maís a citada
çäo anexa), vem expor Dolores Dalila de Souza
e requerer a V. �xcia. que

.

as eudtenctas ordí
centra Dolores Dalila de narlas deste Juíso teem
Souza, a esposa do re- Jogar todas as sextas
querente, residente em fair8s� as 10 horas da
l?gLr fg�ora.d.o, o que a- manhã e quando teríado
tírma e justttíearä Da dí- nacional esse día no an

lação probatoría, o se- terlor. no Edifici� do Fo
guínte. 1. P. que o reque- rum', parte superíor a
reute � casado com a. Prefeitura Municipal, sa

requerida, havendo "sido Ia das audtencíae. E pa
o casamento celebrado ra tIue chegue a noticia
em 5 de lanho de 1937, de todos, mandou expe
no cartorío desta cidade dir o presente alvará de
�e [araguä (doc. 8l'le�0 citação que será afixado
Junto); do qual não exis e pubJicade na imprensa
tem filhos nem bens; 2. local, ne forma da leí.
P. que 8 requerida aban- Dado e passado nesta ci ..

donou voJunta�iam�nte o dade de jareguä, aos 20·
lar em 10 de janeiro de dias do mez de Fenrei-
1938 até 8, presente data ro do ano de mll neve
o que ultrapassa de dois centos e quarente, EtJ,
8n08 continuos de aban- Ney franco f8crivllo o
dono do 181", de acordo Jlubscrevi. Áss.) Joio 'O.
com o. arti�o 317 n. IV Mueller, primeiro suplen
do COdlgO CIvil; 3. P. te do doutor Juiz Substl·
que nos melhores de Di. tuto em exercicio. Est.
reito os presentes arti· conforme o original do
gOI ,deve.m ser recebidos que dou fé. (Estavam co
e 8fin�1 Julgados prova· 1ada8 eet.ampilh88 esta
dos para ser decJarado doaes no valor total de
judicialmente. o desquite dois mil e quinhentos
entre os conJugues; Pe. reis inclusive selo de,
de-se que seja notificado saude estadoal devida·
o Ministerio Publico, na mente inuülis�d()s COIil.

pessoa de seu represen- data e carimbo do sar
tante legal, e seja dado vootuario que o presen"
curador que defenda o te subscreve do que Q(,u
easamento; Pede se ain- fé. _

d�, que, a!ltes de det?�· Jusguá, 20 de Fn'a.
ffilI1ar fi CltliÇ�o e DohIl· reiro de 1940
cação requerIda, digne-

.

se V. Excia. conceder a O escrivao NEYFRANCO
sepuaçAo de corpos se

V. Excia. a j!llgar neces
sarja!lo presente caso_ RIO VERMELHO
NeHtes termos, pede'se fi

citação da requerida por
eaital na forma da lei,
para na primeira 8udien
eia do Juizc que se se

guir á sua citação vir uma propriedade Hvre e

Vflr propor·se lhe a com .. desemblH8çBda, com 8.

potente ação ordinari1:l, IJ..fea de 1120 morgo8; en·
para OI!! fins 8cima re!e· gEnho de serra, movido
ridus, Da qual será a8si· á fcrça hydraulica, e mui
nado o prazo da lei pa- tos animaes, sendo 50
ra a contestação, citação cavallar, 50 bovlnü�, 70
essa. compreensiva de carneiros, e demais helB
todes Otl termos da ,ação feitorias, em Rio Verme
com penli de revelia, na lho, no municipio de São
qul1.� será condenada nas Bento. Tudo pelo ,preço
custas e mais pronuncia de 53:000$000, á vista ou

çõee de dir�Jito, Pi:oLI;;t;·! "ru prestaçõe1'. Vende'se
ta·se por todos OB gene, tambem sólllent\� o ter·
ros de prova'< e espe, reno- e engenho pelto im·
cialmente pelo depüimen- portsncia. de 33:000tOOO.
to pessoal da requerida O terreno possue ,muita
Dolores Dalila de Souza, mata vir.gem, alem de
ljCm pena de confesso. milhtlres de metros de
Para os efeitos do. lei lenha, 300 pinheiros gran.
à!:l SH o presente valor des EI i[l_ummeroi!� peque··
de 500$()OO. Nestes Ter' nos. A mata para l'�nha
mos P. Deferimento. - fica. proxima a linha fero

}1:I1'11 guá, 9 de fevereiro rea.

de 1940. Ass.) pp. Hen - K�;Mai8 infnrmaçõct" nf�

rique Stodieck. 9-2-40 Barra do Rib. Gr8ndH do
9-2-40, (Estavam cola- Norte, com o profeR�or
das duas estampilhas es- sr. Giardini Lenzt

Eoital oe Citação

Vende-se

NOTA IMPORTANTE I

Indo a Joinville
Procurem conhecer a nova instalação da

,

Casa �as �e�as
•

de IRMÃOS ZATTAR, que acaba de
ser inaugurada no predio da C a �,a do
Aço. O maior estabelecimento de teci·
dos em geral. -- Monumental stock.

Aos Colonos
a Casa offerece um grande sortimento
de artigos baratíssimos. - Visitem a

CASA DAS SEDAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio ao r-ovo 16 3 1940, 'x

����::�� i�n���:rJ! Sociß�!O��E�!��J��8d�'!�[aguá-I:::;;!�!!�;��:
c. ,I D' '. •

I

Rio, - O Conselho I Banco Pan - Americano,

A'tarde: eranUe omlncruelra fede�al de Comrnercio cuja installação é espe-
'eS "ExterIo.r recebeu urna rada em Outubro ou

a '�B·
cornmunicaçâo - de Wa Novembro de 1940. O

A' noite: ranUe aile shington que o Comité capital de 100 milhões
Economico e Financeiro de dolleres será coberto

Abrilhantados pelo excellente Jazz do "Circulo InterAmericano estabe- pelas 21 republícas do

Operario", de JOinville. leceu, afina}, após demo- continente, sendo as tres

Convida-se a todol. _ Nio haverá distribuiçlo de
rados estudos,. as_ bases maiores ql;lotas dos .Es.

convites especiaes.
' ,para a orgamsaçao do tados Unidos, Brasil e

Argentina �
,

Nos Estados UnidoEit ou canísmo que os Estados
melhor, ,dentro do Con· Unides defendem com

grosso Norte americano, ardor, e ás necessidades
diz 8, 'eGazeta de Notí- desse potencia de amplt
ciaslt, já existem innu ar sua deteza com bases
meras pessoas que con- aereas em diversos pon
tam com a derreta dos tos do Atlantíco, dão mo
allíados na presente guer- tívo a que se pense na

ra. proxíma mudançe de

Certoslegisladores des- oríentaeão do Congresso
se congresso são de o Norte- Atnerlcano, mu

píníão que os Estados dança essa já esboçada
Unídos deveriam adqul com o projecto apresen
rír.as possessões das po- lado ao Segado, autort
tencías belligerantes," sl- zando o presidente Roo
tuadas' no Atlantico e no revelt a iniciar negocia.
continente americano 00- ções para a compra das
mo sejam as Honduras Bermudas em pagamen
Britannic'a, Guyanas, Já' to das dividas de guerra. Quatro crianoinhas car�
mates, Barbados, .Ber- E a medido que os días b

'

mudas e 'I'rínídad, não passam mais adeptos ad- anisadas Como é do co he-

tanto por um temor da qulre eSSR politica, assim (
cimento publico, tOa

acção dessas nações, como maior numero de [Domingo passado, em tes, des que estavam dos os jornaes têm,
mas prevendo uma mui- pessoas, analysando com Santa, Maria, �a estrada maís proxlmo, apavoa- f
to possível. derreta dos isenção de unimo 08 d� Palmas, dístante 17 dos, viram que era um por orça das cir

allíados e 8 tutura situa. acontecimentos, aeredíta k�lometf08 de Porto U, íneendto que estava de- curnstancias, da alta

eão desses terrítoríos e na derrote des allíados, n�fío, .um pavoroso íneen- vorando seu pobre téeto. do papel e de todo
'

ilhas.
'

dto írrompído na casa Foi um espeetaculo o material concernen-

Ha dias, Ray G. Blaue, do colono Miguel Kratz desolador e pungente te á imprensa, aug-
correspondente da Asso, ReencaJamente ki, quando esse e ,sua acena se desenrolou em

clated Press, localizou' no Exercito
mulher h.a:�iam id{) vlsí torno da graúde tOgUei,'

menta-lo os preços

esta questão em um 10D- tar um vistnho, morador ra; a mulher de Miguel das assignaturas.
I

go commentario,mostran, O sr, ministro da Gner não muH.o .distante, fez desvairada, chamava pe� C on t rariando os

do que essa idéa vae ra declarou que fica per- 9uatrQ víctím as, quatro las crianças, e as Iaba- I .nossos: propo s q o s

creando vulto - entle 08 mlttido aos soldados e mnocentes criancinhas, redas cresciam assusta· para com 'o assig'
coogressistafl, norte"sme cabos dos contingentes fil,hoa do c8sal, ,foram re- doramentl"l. envolvendo l
ricanos, principalmente' o re'2ogajamenta nas cun. tfradas dos esúonibro,l!ii, toda a habitação, que: nante' a m ig o, so·

depois dos caBOS do eAd- dições abalxó : completqmente. carboni- gent�o .de pouc.es minu- mc,s, agora, pelos

miral.;Spee» e do �Wa' «O intere�88do não po- zao:!o2, LaudellDo, de 4: tos fICOU redUZIda á um mesmos motivos for<

,!:Jçfi1ll8';� quando foi viola!. derá ult�ap8s8ar o tempo a;wo,s, M�rfa, de 213,nn08 mentäo de cinzas, e as çados á elevar, para'
, da a «zona �e segurEm de serVIço total de nove e meie, João, de 1 ;&nDO crianças jaziam caibo o anno em curso, a

, ça..
annos e,' deverá, alem e 6 mezes e ,Eugenio, nlsadss ém �meio qQS es- ass i g 11 a t u r a do

Ha aloJa a accrescen' disto, f>Rtisfazer 08 re· que tinha apena" 3 me' combros,
'

tar que 88 medidas. do quisttoa de aptidão phi- zas.
.

.

c,C O R Re lO», pe

'�controle" inglez nas Ber.... sica comprovada em ins-, O c8sal Kretzki, pales· O Brasil na Espo... 12$000 para 15$000.
mudas em muito têm in' pecC}Ao de saude e ter traQdo ct)m heus vißinhos, sl�o lJnivereal 01ltrosini communi·
fluido na opinião publica boa conducla,," num da.d'} momento a �

f
. de Roma

,camas· aos . ,nossos

-ao-'povö "yankee" é o
,

conye,r9� OI igterrçp1pi presados assignantes
,noticiario dos factos de I

• •
da por um cuido" estra Foi ilBsigÜ8do decreto .,

.guerra, com o bala!Iço U!1l Incendlo des· n�o que 8entira�, e sa na pasta do Trabalho que Ia" estamos pro-

.dllt! pe!da8 �os 'Belhge. trUlu um o cinema hmlm ,p�r8 ,:eriflCsr dO.,.Domeaudo o sr. Luiz 58, ce�endo a referida

:lIl.1.ntes, contrIb.ue,; > tarn,
. <';ia Lapa

'

qu�, h�v�", !or!i;, � : l\\go 'êran<i,�he�'t1a� IifW.lip· ,cobrança" e que pa'

�bem, para que não ;,se" vliam um grande 'volume torl0 de Pf8\fá'kalnfá e j'derão' effectuar o pa-
'

;acredite na 8upf,ewaQ,ia, A: eiöade da L.apR as, de f_uma�a que se �rg1!ia, MP9.<Ilsão commercial do I gamento na gerencia l
.da França e Inglaterra ,s�tlU 88�bado ultImo �m n.� �i�ecç�o 1� BU� ca "Bllasil em Milão, para e I desta folha ou c�m
no actu�l conmot�. ,

dos mfl.l?l.es incendlO€ fila. xercer 8S luncções de 'J
'

Tu�o IS80 reuQldo ás aIU occorrldo� em todos lmmedi8tßm�nte, todos commif;ssrio
.

geral do
. õ nosso cobrador, a

doutrma8 di) panamer! 08 tempG8. A"s 7 horag se puzel'am á correr, lo, Brasil na Exposição ti ,i quem sQlicitamos a �

__________

.da �o�te incendiou·s.e o go, aos gritos lancirran· versal de Roma em 1942 fineza '(ja attenção,
, .

tradICIonal cElite eme I
Abertura de malt, d'3 propriedade da

pe o que nôs confes· ,

.

d'Ot firma Siqueira &.Braga C,as,aCa,' r,l08 M' ey
I samos, desde, já, à·

cre I os es- aetualmeote arrendado � I gradecidos.

peciaes ..
'

Hirt & Bnduy.
'

'

, . I ' O fogo, em poucos ins ff
,

Furam a�sigrtad'f)8 de. tanteel destruiu totalmen '

o erece pará as FESTAS DA PA-SCHOA um lindo

c1'et081ets pelo presto te o predio e 'todas 8S
Sorti'mento He chocolates ',;Eia�m :POrt;ida '

), "
'

, .

dente da Republica a installações, caus a n d o OVOS, COELHOS E PR.'ALINÉS e' ,(ovos '(/,e 110 Direetór dOI' , _.ued_nt" des.pac....
�

-�

brindo ere'ditos: especial grandes prejuizcs. tJ, i )
"

'

de '90- conios, pelo M*'
ma e ra e .altos outros adlgos Correios e Te- Mês' de Março - Dia 7

nisterio das Relaç5eeEJJ:'
Telefone n, 15 -:- RUA BENJAMIN CONSTANT ,:-�,:I.,rap"hOl· Emeri�.1!.Rul8_tl.m_-__ª_e_g,!!!r_ Uçença .para

teriores, '])&l".;:1 attendel',
_

con8truç40 Vlst,a1tlçl1o sanitari� ,e mibtorio '-:-:"' Co.

ás' despesas com 2 tech-
O Dírector Geral do mo requer.

'

,

nfe08, 'afilil de pl'ocede. Cd-t M t Pd- 'I Departamßnto dm� Cor· ,

Angelo Rubini;- Lic�n.ça para. construir uill

rem a estudos da na ve, I re I O U UO
"

re fa reios e Telegraphos bai· galpAo ��'Hn (seu terreB� >á '!1l\a ·.Mal. D�o'd'()ro"da

gâçã'o nos tios Paraná I FUNDADO NO ANNO DE 1914 xou uma enargica porta- Fonseca, - Como requer."
' ,

"

,

e PàragUay; especial de I
Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil rit!. C�)lltro, �s egJpresas ,Jose Emmendoerter,. - Licença' reCoDsttu,ao

3.000 contolil. pelo Minis. FLORIANOPOLIS
de navegaçä:o, Q D,�par se� muro rua .Mal. ,Flonano �elxoto, -: Com? t�·

t.erio da 'Fazenda, para Rua Visconde de Ouro Preto 13
tamento m�l��rá ,IlB c0l1!-- tquepr, °fbiSt�rv.ando 8S p,lantss Já aprovadas por ea-

ser applicado na Casa Resall d d 3&1 S ri
.

r d' panhias cUJos V6por�8
a re e urf!.,

da;Moeda na construcçäo
I O • CÁ�E�O reI IZI o em 4 deMa". de 1141 i praticarem. il'regu.aÍ'id�. .' Carlos l-Ja,s8.T �eque� licença, ,para pfntu,ra

de pavilhões que éüm. ' ., N,E�A N. 13}93 . Ides.
No cpso 'da' falta de mterna ,e extElrna sua ea8a rua Met Deo(loro ,da

p\irtem a i�atalltlção da
Preml�s em mercadorias no valor 'de 6:020$010 maIaej contendo' valores Eonseca e competente alvàrlÍ de éHabite-aé:f'''-'

ofticina d,e fundil'!l!:o e li I r d POl.contemtpladda C?!I1 mercadorias, moveis e tecidos no va· sem se realisar�m as in Como requer.
'

va.
o e seis con QS e reis (6:020$000), a caderneta n 13393 -

.

AI d H k L"

gas mouótari&.s, inclusive pertencente ao prestamista Antonio Querl,'no de Miranda �esicien-I vestillaçoes
neceSSariS8, eX8Qf re ase e - lCença para demolir

8, secção de afinaçllo'de
te em Porto do Rei.

, ,:'
'

•
' "

"
" ,a area �m, rent,e, a $U� casa "7' Como requer. "

ouro, com)' Cb;sa forte, e
PREMIOS EM !"1ERCADQRIAS NO VALOR DE RS. jotooo I

,"i" r, ,Alexandre Ha$cke, - Licença pára cancer-

n�j 8cquisição de mIlchi'. l���=��:r���a�r�gl� <:,���enmueller, j«?inville ,
' Doll..... cODtOI

tar o telha'do de'�lÍi{öâßa e lechar um lancho

íúx-s 'modernás apara o a- 6422-Sev�rina. de �ou�a, São João Baptista I de IreDda, '. do Im, .- aibderto
- Como re,quer, d� ,�cordo com o leque-

proveitamento dos 'sub.
1884J-Neha Klmelh, Rio Novo

r o. ,
,

" '.
,1

,

•

pl'OdUCt08 melallic0s.
1288t-Adelia.Rabello� Itajah}'

, 11POlto de� dlv:er... José Winter -:- Licença para estabelecer'le
2000-Vergehna PUlSI, Plorianopolis ,'ies' com uma olaria - 'Como requer

'

8783-Pernando Souza, F1orillnopolis
'

'.
' O's r' 5 h'd

'.' "

7821-josé BliPtist! de Oliveira Jojnville _.
I ' ca c nel er - Llce�ça �a\"a remodelar

6082-Caroljna Maria"Çonceiçã�::"Sacco dôs Lim'ões. O imposto, 'sobre di- a fachado. principal de Bua casa lá rua Mal. Deo-

16240-Dourdda de Ohveira, Pinheiros
'

, versões �rrecadad'o pela dora da Fonseca - Como requel." " _. _

PREMIOS EM MERCADORII\S NO VALOR DE RS 2OtOOO M
..

l'd d
.

d'
Erwino Kassner - Licença para mud

1503-:-Luiz Agostinho.Benevenuto, Ci.mboriú· , UnlClP\l I a e o RIO vitrine para a casa recentem öt 1 li
ar lUA·

IB733- Leopoldo Hennmg, Rfo"Negro' no mez de Dezembro
.

" ....
e

I � a uga a, -;- ,.

406O-Ptanciseo' Manoél ;de Souza Pallí()Ç8 .,' , ,.p�e8&nte· plf(.l\t{1 do ".�e deseja fazer: '

C833-Franci.seo �atinsky', Praia éomprida ulttmo;! sommou O total AlfredO"'l(liser" - P.t'lcençà paA mUÖIlr'o lo·

137332396rJAoa.Q!llmd,SIBmOes Da�a�a, Rio Negrinho de 'êerca� de dóis 'mil cal do!portAo, bem·como a procede,r a _uma pia-
- IlISla e r.ga jOlDvdle I

't
. tura exter

'
. -,

MI'·
'

4938-Alba Maria Oall::'ti Peixoto, lTucas I con OS. -

na sua C�S8 rua a. 'ueodoro da F D.

1i41-Jorge Foes, ltajahy ,J' 8,�, -:r QO�'()ftN'utt�,.... '

179.10-0��vi� f�rrazza, �etG,clda
'

,

' . -

'Ola 9

PR '64J6-'Arbnd\R. d� Lima, S��'Bento, FaDafl�os -eID Francisco Hruschka - Lice.Qça para co..

E��J3��u'�e�a���g�!��a��.:,�!;�SrDEGRS.'l�' ,

X'"
'

6 "tru,çS;o� Dllosoléo e coloeia! inscrfçlo na lmpUltur&
19294-Hel��a V. Soares, sio Prancisc: IS 'apec de' Joio Straub � Sim, .'

"

12741-PaClfica Thomaz de Britto, Tijueas '.' IfeDljq�e Koste'r - 'A�valá de cHabfte·le.
à��� ,tr.!'��dO.Braz d�e_pliveira, Joil1ville,l CommuDlcam de Cha- pa\,a, sua casa - Indeferido.. O ,requerente men-

l_:'_J:é'hU;:o��c�:a��:oÓ��rrC) de" Mora
' peeó, em ''lc:'ssd; 'Esta�o, ,ti�, em suas intorm"ç�s;�<4�. FillPal para apli-

5840-Nicola ";i1aim.. Florianopolis., qqe o 'pçlegéldo, e�pe: e�" � m�lta t'onJltaote, �do...JUl.._;3 dQ Oecreto lei a•

.'
_ 10842::t;st}lel d Acampora Martins, Bar.re!ros •

.

cial dàquellá região está 4. O' sr. Cantador. pa,ra 'r�er' '8 retiflca.9Jio .0.0Ja.-

""
'

, ���l� ����fue u"e9 !i1�uq'l!1�e, ."nanopolis t m d
'

.

d'
.,' ('amento do. imp;osto. predial para 7!S mensae8.

ISENÇÕES ÕEopÀOA�I!M OsV�õa LUcas, 1tacotolty_ o an oproyl enclas pa- José Er8chlng - ,Requer alvarA de cHabite-

0397-Li..e�fqnck,;COI"desS,.Re��INCO SQRTEIOS r�., desor�a�l��r os gru se. pala sua "asa, r.econ,.trutda; - Como requ ..

15007-A'l'thurVRul�l!!,Máfi'a ", pO'il de =mdivlêluos fana- ,

"

-, Dia 12

�l!77=Hf,�lrdna,ndo F.. d� Borba", São Francisco tisado,s qu,� V�·em á mar-,'
. �:Jesé _,dit(loerf.er

,_' LiceJft.4"- eou�'$ "tYU I a, dê:-·Ohvelra Florlano.....lill '. " -
'

" um muro á rua Mal D 'd d "'+.. "
'

IS498-AlbertoiElei,er, .Ág• M�fu8S' ' gem do rio apecó. Os '_

"

eo oro �' L'onseca - o

lo! 134!S8-eedro ganclscocda silvâ La. ," " ,.
r�CJuer�nie,l,�r.a ,.�ple�r a8' &Xlgen��e8 a�&o

12311-0svald� Meira� F10ri�noPolisgl1na '.,

,mesmos" �io, cortam,.a ai e J5 do Cad. 'de' ConstrlI�fn�8, eDi"�, e' val-·

14090-fra!.1c:elin,!) Jose Nascunento, Saeco des llm�s barba e vivem sÇ)b a di' �\,q!er,,��' ,

I��b�;j(a�Á�Ql.ft,'P;sa Tres
" '

" -:,:' reeflo"� um' ehefe que "(Jíca'r Sclmeldér' - "rAlvará' "de cHatW....
J

• ' r, ao _!lmenau -",j' dfz 1àlif côth"r'
f

Deu�"'e para sua cala á rua Mal. Deodoro da fOD8eca -
,

I _ iflor�an,op<'lis, 4, fie Mar� dé
'

19441 " 1
� �tti" •

"� ,' ..:.' Como requer r

Vist J
- -ri'�l' -'d' '01iJ .

� ': "
..
'. transml r 'aos setb' ii-" Secpet'\,la da, Preta,ii r . M, nlel 'I •

o ,oa!)' ro', e lv:elra'1Carvalhot'Piscal,éI� Ooven.� Peder••: ,4eptO" o� conselhos:-que jb,�em1t;;'.,;," a�6...(lé"�._ a -�,_ de I,ra

� '_;, QI�(��".�Cí'A. recebe. I\euato San., Secretario.

....

:r IEEH&B 'BIGYCtBTl

.
�

. ) 'JoinviHe I

\'j1 ,;_,f
,

A D"ECTORIA.

VVagner Boonekammp
Correio doPovo

o preferido por todos,INCENDIO FATAL

Concurso de com

plementos eine-
. matographicol

naeionaes

Do PI" Ch, -,0.0 de SU". Si""",•

E...".8*_ ..... _:

Tosses

FRACOS E L\NEMICOS!
Tomem: .

VINHO CREOSOTADO
-......., ....

VesfriedOl
Realizou-se, no Rio, 'I�""��<" Bronchi.

o julgamento do 5'01 i frEI]" E i I

Concurso de Comple �I' 1',I:�,g,:l CscroPl',u
o.

t C·
�o.c,,-,.l .onva ect!llçal

men os inematographi- ":'�':':;;;:, \

cos Nacionaes instituído ,1
,Ji d ,,_' CREOSOTADO

, \" lJn' 9<:" 'b()or. d-: eeéde.

pelo D. I; P. !il;.Foi con·
,�,�,-"_.._ ...>----�",---...

cedido <> primeiro logar Declara,ção
do filme intitulado c In,
f

Pela presente deciaro.
ema Verde', producção serem destituidas' de 9ual-
de Alexandre Wulfs, O quer fundamento as çalum·
segunde ,coube ao filme nias atiradas contra a pes
cMarco Historico» de A, soa de Maria �assani; �en
Botelho e o terceiro a

do 8f4nes,!,a dIgna do me-

FI' R'
. Ihor respeIto.

c agran�es do 10:ll, de JaragUá, 9-3-40.
A Medeiros. I ANTONIO OlA!;.

'..Jan,ag ué\
.

-

I ., r 1

r

C«;,rrespoDd�Dfe ,odldal ��fJ
BANCO B8 H_SR

c;
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Correio do Povo -x- 16 - 3 -1940

para as fi lei ras. do Exercito NacionalVoluntarios
13 R. I. em P. Oroesa e

a 6a.

.

Communica nos a Junta de Alistamento Militar de jaraguä, que o 14 R C. em São José, 13 B. C em [oinville, 32 B. C. em Blumenau,

B.I,A.C._ e!D S. Fr�ncis�o, acceitam vo.luntarios até o dia 15 de 'Abril, corren�o as despezas de passagens por conta dos interessados.
Mais iníormações poderão ser obtidas com o sr· Artur Mueller, secretario da J. A· M. .

Victima do. curandeirismo -':��:"da�:=ree
A Ajudancia AgricoJa A citada repartição,

Federal do Ministerio da Installade á rua Prell.
Agricultura, dependencía Epitacio Pessoa s/n, (pro.
sediada nesta cidade que ximo á Collectoria Fede.

A vísínhança de Ret,',r ZR, eurandeiro- "benze- lecimento de Rodolpho tem a st o encargo' do rol) prestará díreetamen
eída (estrada Itapocu dor" tambem residente Marchi, e em virtude da fomento da producção te a08 Interesesdoe todas

Hansa) roi abalada estb proximo li localidade de gravídade do caso assim

I
vegetal, avisa aos agrí- 908 ínformações que se

semana com a morte do- Retorcida. Passado o Iac o exigir, o referido mé- cultores desta zona que, fizerem necesaertae. e

Ioeosa de um bemquisto to no sabbado, domingo, dico que tambem é De- de aoeordo com a veres- recommenda que, antes

lavrador, roubado á vida já sentia a vtetlma au �egado de Hygiene em' cante procura de semen- das êpOC8S normaes das

ainda jovem e em cir gmentarem O@ etteítos em nosso Municipio so- tes seleccionadas, por culturas. procuram ins
eumsteneías brutaes, dei- terriveis do tatal.veneno licitou tmmedíetas pro. parte de Iateressados na crever se no Registro de
xando 4. filhos menores Bem que todavia surtis' videncias junto ás auto- acquislção gratuita das Levradorea e Criadores,
na orphandade e a es- sem re8�ltßdos o� "pas rídades polícíaes da Co mesmas, já providenciou formulando o pedido an

posa em estado de pro- ses" e as "mézinhas" do marca, resultando a prí junto á Secção competen. teeípado das variedades Anniversarios
xíma "delívranee". pretenso "entendido", o são li 12 do corrente do te, no sentido de conse de sementes desejadas. Dia 10 anniversariou o

A repercussão desse' qual fizéra alarde de curandeiro citado. guír o fornecimento das sr. João Ferrari, esforçado
falle.cimento maior se haver resolvido 70 C&808 Deante da oeccrrencía variedades maís Indica Cltholicismo agente da Companhia de

tornou, devido ao tacto ídentíeos e anteríores A Iamentavel, urge que as das ao plantio local. Amanhã. domingo, have· Terras Norte do Paraná,
da victima ter sido soe vlcums ante 08 Boffri nesses autortdanes poli. Todos os lavradores rã missá e communhão ge. neste Estado.

- Esteve quinta-feira em

eorrída por um euran- mentes hora a hora eg- cíaea em collaboraçäo que sEljam proprtetarloe ral para as Filhas de Ma'
- Dia 12 viu passar [araguä, dando-nos o pra

deíro benzedor, o q�81. gravados, pediu á eSp08'8 com os poderes eompe- ou errendataríos de ter ria. Em seguida reunião. mais um natal o ínteres- zer de sua visita, o snr.

impediu a�é o ultimo mo- I que mandasse chamar tentes, ponha termo ás ras de culturas, desde sante menino Adimir Oil Germano Martins, profes-
meato. .fosse chamado I

em [araguä um médico, actividades dos leigos já podem Inscrever-se _ Realizou se domingo berto, filho do sr. G. Ro- sor das escolas reunidas

um médico para tentar "'\0 que se oppoz o eu- que se arrojam á prae facultativamente no Re- ultimo a reunião costurnal dolfo Fischer. soclo da Ca de Bananal, que se fazia

salvar o vícnmeuo. randelro dizendo curar tíc» da Ialsa medicina, gístro de Lavradores e da Congregação Mariana, sa May & Fischer. acompanhar de dezoito a-

Narremos o facto: quan- o doente; e effectivemen- acobertados áR vezes pe- Criadores gratuitamente, comparecendo á mesma
- A data de 9 do cor. lumnos de ambos os st'xos.

do 8e achava· entlegue te, a 8U8. 8ssistencia foi 1l1. ignoTancia dnS victf- bastando apresentar o grande numero de congre. assign�lou o ,natalício da O professor Germano

aos seus alfazeres na "desvelada" ,até As 10 mas, afim de que céssem talão do imposto territo· gados. O revmo. padre di-\
senhonta Le?nt�a Emmen- Martins, palestrou al�uns

na lavoura, ROdolpho horas de segunda feira 08 CRSOS alarmantes e fiaI (da Collectoria Esta rector depois que expoz doerfer, gentIl filha do sr. momentos comnosco, per

Malchi, com 36 anos, ca quando, ao vêr o ca8; dolorosos como o acima doaI) e as informações algumas considerações, deu Jacob E;mmendoet!er. correndo com os seus a'

.ado, . foi picado numa já perdido abandonou o noticiado. Tal acção re· que interessam aos or- a palavra ao jovem con- I - DIa 1�. reglstFoU' �e lumnos as nossas officiní:>8,

��s mios, por uma cóbra enfermo, que novamente pressiva encontrará to· gãos technicos do Minis gregado mariano, dr. Ma· a data n�tahcl� do '!1en�- Os alumnos mostraram-

Jar8r��a '; talvez porflue pediu assitencia médica. do o n08SO apoio, e es terio da Agricultura. noel Karam filho, que em no Rodrigo Nlcoluz�" f�- se interessados pelo tra-

O OphldlO houvesse inno. Chamadw entãí> o Dr. p�cj8JD1ente da collecti. Sem esse Registro _ primeiro Jogar agradeceu lho d? sm. Venanclo NI· balho de impressão, que

culado uma dóse não Renato CLmara, Dire�tor vldade que se verá a unica exlgencia com ti. penhorado a acceitação de coluzzl.
.

na occasião estava sendo

fulminante. a victim.a dei. do Hospital "São José" salvo de tão perigoso nalidade estrictamente ter integrado á congregação -: Completc?u malS um feito, ouvindo com aften ..

XOU.S6 levar por CODse nesta cidade, foi encon' ramo de commerclo, dia estatística _ nenhum a. lo�al transferido da con anmversarto dia 13 cl gen· çãO as explicaçõef que lhes

lhos de t�rceiros não trar o lanl.idsf merto, e Ei dia mais prolifero. grlcultor interessado te- gregação de Curitybi. O til st'nhorita Adalzira Pia- eram ministradas.

procurando médico e ao ter conhecimento dos Pharmacia de Plantão rá 'direito á distribuição jovem mariano finalizando zer<!, elemento do nosso A' sahida agradecemos
8ubmetteu se so trata detalhes que antecede. de sementes ou mudas, a sua oração, appellou aos «�et. e fj)ha do sr. Emílio ao sr. proftssor Germano

mento de Miguel de Sou· ram e motivaram o fal Eshrã de p�a�,tão ama' serviço .esse que a Aju. marianos. para. que se u' Plazera. Martins e aos seus alum·

------........--------------1
nhã a Pharmacla Cf.'ntral". dancia Agriêola vem in.. nissem ás preces, sinteti-

- Hontem anniversa· I nos, a visita que nôs fize·

• I teressadamente inlensi zando os sentimentos de riou a menina Etelvina Iram.

Artigos para Pasc'hoa P d t ficando d sd 8 1 t'dã 'b t Ferreira, filha do sr. Juliol--------

.... .,. f, I ro ue os . cal1S8çãc.:e8�em�n::,�Pi�: ���v� J.â��,m um VI ran e
Ferreira e alumna do CoI· jE S'PORTES

(Café e BombóDiere ClibariDense) "Arrebol'"
le�io Divina Providencia. ! .

Ch W B k Visitas ! Em flonanopolis rulizar-se·'
ocolates· das .afamadas marcas: LACTA, SAL O Café e bcmboniere ai·Der oone aanp Em companhia do dr. amanhã o match final em di..

VARE e SATURNO, bombons e demais artigos Catharinense do snr. José Manuel Karam Filho, es ti- puta do Campe()ßato Estadoal

de finíssimo paladar para as fesbis de Paschoa. Albus, sito á rua Coronel O melhor veram 'em nossa redacção �treMdr��rt���:���es t: ���
façam suas compras de Pa.schoa no Café e Bom ..

Jourdan, esquina Av, Getu· norte, e do Figueirense, da ca-

lio Vargas, estã expondo �ital, campeão da zona sul.

boniere CathariHense de José Albu�. a vendia, em bem disposta �tt::
:::::-�1!

Após os diversos fracassos, o

=��fN��:_�=ci� ����;��a;;� �;;;!k:,\, /);1 ���;��i�
fNTEBOL ENTRE OS los. e 205. 'quadros do seu esmerado .fabrico, 510 t{:;:::.:::::., ... , :' )::' .}> .' seleccionado actuou, desta vez,

BrasiJ X ,AMA10ré i;?�::i�l�:� ;e
/ '/i ·�:�����E

J artisticas eaixinhas de ma .:::::::<.,... i" marcou o primeiro ponto brasi-

Todos ao campo do Brasil a rua Mal. Deodoro. del',a.
.....

leiro. .

��������������������������������
�� �� �a�u��

! m " .

,-,
(H\:;::::. /' :·./·i:� ;!�:i:�:�s�:\�������}. aQ::�

RA'DIOS DE CLASSE '::..�
dodApartidajdelal, houve

.,
':':::::�.

. um penalty contra os brflsilei-·

<:::•.,
. .:::::r ros que, batido pelo half argen-

...•/
... , tino Suafez, foi por este polio

fora propositalmente.
Amanhã á tarde brasileiros e

argentinos realisarão, em Bue-
1I0S Ayres, o ultimo jogo da
Copa Roca do corrente .mno .

.

O vencedor da peleja será ao

I mesmo tempo o vencedor do
rico trophéo de 1940 •

Falleceu um lavrador picado por ''jaraláca'', após 40 boras de
sollr/menlos nas mãos de um�"entendido" em medicina.

•

•

São receptores que representam a ultima palavra na 'classe de radios
modernos. Nas ondas longas e curtas - procedentes das estações
a grande ou pouca distancia - estes receptores moderníssimos offe
r��em recepçãQ incomp3ravel, em slla pureza de tom superam a tudo

,quantó sé póde imaginar. - Prestam a qual
quer' salà um aspecto de gentileza e linqeza.

Vi-sitem a exposição, desfes
�Dco�pàrilvels radios de Qualidade.

DISTRIBUIDOBEI :

·tJ� ]Qrdan 8t Cia. ·1·
IJAR�GUA9

Virgem

··C0881:10" Social

fUTURO DO BRASIL
«O futuro do Brasil está na marcha para o Oeste.

Foi a marcha épica des bandeirantes para o Oeste
que marcou o inicio da civiliaação brasileira. Á mar

cha para o Oeste coroará, agora, essa eivllisação. O
Presidente Getulio Vargas quer rasgar novas vias de
comrnunieação, augmentando, no rumo do Oeste, os
nossos trinta e poucos mil kilomettos de linhas Ier
roviarias. O trabalho de todos os brasileiros construí
rá um Brasil maior. E o sentimento da ordem será
o collaborador principal da grandeza do paiz.>

os jovens Amerieo dos
Santos, Antonio Karam e

Siegfried Wensersky.
Gratos.

.

Ferir-se·io, amanhã a tarde,
no campo da rua Marech;,1 Deo
doro, as primeiras das sensaclo
naes partidas entre os valorosos
conjunctCls do Aymoré e Brasil
F. C. pela conquista das taças
.•Sudan., offerecidas ao ultimo
c1�h, .

pela representação, em

JomvJlle, dos afamadoll cigarros
.Sudan>, para serem disputadas
com quadros de agremiação lo
caI.
Merecem encomios os dire

dOTe" do Brasil por terem para
tal entaboladas e conduzidas a
bom termo negociações com o,
mentores das fortes equipes do
Aymoré Club, demonstrando as-'
�im. que antes de facil conquis·
ta de trophe UB lhe está o ense

jo de poder preporcionn bons
)019S ao puQljco.

A� part\das de amanhã, sem
dUVldä que attrahfrão enorme

assistericia, pois trata-se de qua",
dros que contam com innumeros f'
affeiçoados, cujos encontros dçs-

-

de semanas que vem preoccu
pando. todas as rodas, sendo
objecto de commentarics dos
mais variados.

.

I Annunciem no
.' �Correio do Povo»

í Es peeia.1 idad e
de W,ET-?EL & elA. JOlN'VILLE (Mar'ca registrada)

.

• \ '
' 1( ..

.

CONSERVA O. TECIDO DA ROUPA -PORQUE LAVA fACILMENTE E COM'·RAPIDEZ.
•

.

I . !;_:'
. ..�� � . t
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