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A lDarcha syDl·bolica�ãa-briitlidade
Agora foi de facto hiiciada a grande Marcba para o O&te, '.. affirmou esta semana'o Presidente SetuHo Vargas, em

. Goyania

Delegação catba
rinense ao IV

Coagresso Nacio
nal de Estu

dantes
..

V i aj O u
o interventor
cathorinense

.Ds passagem por esta
Viajou esta semana pa- Director ..propríetarfo e HONORATO TOMELIN _._ Caixa 12 Tel. cCorpovoll -.- Redactor: João Crespo cidade, visitaram este [or-

rs o Rio de Janeiro, em _ nal o academico Osni Re.
avião da Condori, tO snr.

Anno XXD """ Jaraguã ,II' Sabbado, 10 de ,Aoosto de 1940 .._ S. Catharina __ N. 1.041 gis e" o 10'lOSSO coIHlega de
Nereu Ramos, nterven- b

imprensa swaldo aeser.
tor federal, que se fez O orimeiro, com o bacha-
acompanhar de sua ex- O sr Presidente da Republica em visita ao Estado de Goyaz relendo Abelardo da Silva
ma. esposa. Como todas I:

•

Gomes como representan-
as viagens feitas pelo Il- Goyaoia, 8 - A. N. - pauhado IdOEl snrs. coro çäo de iniciativa do go- tos, bem como a firmeza os poderes publicas pa tes do Centro Academico
lustre. chefe do go.verno Na Bua viagem com des, net Benjamin Vargas mí- vemo do Estado, orçada de suas attltudes, Duran ra a. divulgação do ínte- XI de Fevéreíro, da Facul
catharl��m8e á capital da tino a ilha B1Hl.IUlal, o sr, nístro João Alberto 'Ma' em 1500 contos, com ca- te a cerímonía o sr. Ge- ríor do Brasil, dentro do dade de Direito de Santa
RepublIca, sem buscar Getulio Vargas desceu noel Anjos e inter�entor pacldade para 20.000 pes- tulío Vargas foi 'alvo de programma traçado pelo Catharína, e' o segundo,horas contortadorae de ás 9,30 na localidade de Ludovico. soas. Antes da cerímouie carinhosa manítestaeäo. ehete da Nação. Encer- como presidente da Asso.
repou�o - o que aliás S. JOSé, situada á mar Hontem a tarde, em os alumnos da escola de Na séde do Automovel fada a sessão o 81'. Ge. cisção Cultural Luiz Del'
seria l�sto pelo seu re

gern do Aragueya. Apos Goyanla o sr, presidente educação phísíea [unta- Club s. exa. presidiu fJ. tulío Vargas proterío Ií-

I phlno,
foram ao Rio foroonhectdo trabalho em permanencía alt de uma da Rep�blic9. collocou a mente com 8S organíse- ínstallaçãó da. «.cruzada geíro improviso exalten- mando a delegação catha

prél de tudo que é nos- hora prosseguiu viagem pedra fundamental do EI.'l· ções esportivas Iocaes rumo ao Oeste», cuja Ií- do a significação da Cl'U· rinense ao IV. Oengresso
so - esta também terá no mesmo avião acorn- tadío Goyano conetruc- reatísaram um desfile, nalídade é colaborar com zada. Nacional de Estudantes.
.o proposíto de coordenar . 'fa.lando o sr. Vasco Reis Na Capital Federal os jo-rnais o seu plano exeep- Arcbivado O projecto sobre o ser- enaltecendo a acção so-

I
vens estudantes barriga-eíonal de governo, em.. "rt b" t

...

EE UU cial do sr. prostdente da

VIAGENS d·
·

f
- verdes fizeram salientar os

phase inicial mas que 88 I ViÇO mI. I. ae e rlga 01'10 nos • •

Republica, exaltando a' U:Rr�as e!" coo.or- diversos pontos de vísta,patenteia já e.m mílagres �I A United Press, ag, a

II
te parecer favoravel ao re grandeza, ponderação e taveís LImOUSineS que concordaram, quaside um dynamísmo ínvul- mericana, comrnunica de ferido projecto. porem os sobriedade de 8eU8 ges II todos, com o pensamento

gar como 0. testemu�h:)U W?shington: _ A Com- membros republicanos ehe Entre BLUMENAU eWRITYBA estudantil brasileiro: coo-
não faz. �Ulto o espírtto missão de Assurnptos Mi fiados pelo senador Brid A I I terr I peração estreita com os pq-6uper-vlzlOnad.or do Pra- lítares do Senado resol- ges solicitaram que tosse ng a a Sahida de Curityba ás 6 horas

II deres publicas na resolu-sídeute Getulio .Vargss. veu archivar temporada adiada a discussão até que! está emprecando Passagem por Joinville 9» ção dos problemas brasi-
Nlio s�rá. como dl!�sem.os mente um projecto de lei o presidente Roosevelt dê "

Chegada em Blumenau 12 » .leiros, quer estudantis, quer
um� VIagem de. rec�elo, de serviço militar obriga a conhecer seu ponto de bellonaves fran..

I e vice-versa. I econo�icos, eIíl geral; for·mal& sntes, ao estadIsta· torio, em vista das profun, vista sobre o 2!ssumpio. cezas ,mação 'de, um «verdadeiro»
adminiatrad.or se apre- das controversias que sur- Os membros democrati- l

I
De domicilio' á domici�io. I espiritouniversitario, neces·sentará malS uma. OppOfr giram: cos accusaram os seus coI· stockholmo. -:: Tnna . sidade de somente faze-

tunidade. de e�pr�ss�r Esperava se que a com· legas repub:i,canos de re- O�e8.D, ag, allema._. O Al� Ponto de parada em Jaraguá: «HOTEL CENTRAL» 'rem parte da' actual Uniãoda maneira malf� llmpl- missão désse promptamen, :orrerem á tactica de po . mxrB..ntado, bl'itanmco co

Proprietario: CLOTAR�O SI LVE�RA Nacional de Estudantes com
da 8. consciente, a sua liticrllha" em um assump' mumcou, q.ue foram P?S direito a voto os Directó.
confiança nos destinos ....l'IIImpanha d4 to de vital importancia pa· tos a serVIço' ÜS navIOS

rios Academicos, f diver-cBtharinenses, em face �A �
ra a defesa nacional. �e guerra fraucezes cou-

,

"os outros.
da vida nacional. A exe· Coordenadas A Oommissão iniciou Ó hsc�dos.

.. . Violentos combates aereos 'Tiveram opportunidade os
cução do seu plano cons· Excutando os trabalhos de Ie- estudo do pedido presi- Como a malO:!'1I� da �rl-

tepresentantes catharinen-
trucUvo desde que assu- vant.amento das �oordenadas geo- dencia! de autorisação pa- pulação se houvesse ne Berlim,8 (Transocean ag de oito mil ton�ladas, �ois ses de conversar, demora..

'
.

m- grafIcas desta Cidade, encontra-
.

-

. .

G N
.

1 gado 8 combater nela allema- - O alto comman vapores de CIDCO mil e t
• .mlU c governo .v�m e

se entre nós o engenheiro Vic- ra moblbsar a . actona.
I I t 1'8 o Alml·r8.tn��"'. .

'. damen e, com o sr. minIS'
polgafido a OplUläo pu- tor Peluso Junior, comissionado Dg a er , '

.... do allemão communica: quai.ro mll toneladas! res'l tro da Educação, em au.
blics do Estado, atrav�s pelo Conselho Naci::mal de Geo· As corrid.as do .ordenou que os r�. pechvamfmte, �I,,? navIo. tan' diencia que esse lhes con.
do aproveitamento de grafia. para realiz�r esse serviço fendos navios fo�s�m tri- "Hoje a noite, de 7 para que menor fOI incendiado. cedeu. O sr. ministro pro-nergl'og 8ssimilaveis . '0 nas <:Idades catarmenses.

, .die amanhã pulados pOl' OfflCltt.e.S e 8 de Agosto, as nossas As. nossas lanchas. torpe' metteu subvenção ã Asso-e � .' O 'Importante trabalho que ora U
,

.

h'
.

potenßml economwo . ,de se executa e de alta relevancia Deverá realisar 8e a ffiO'I.rm eIros
.. Hldgt eZfe.s. lanchas torpedeiras atacá" deuas regres,saram mta_ctas. ciação Cultural Luiz Del-

que dispÕ6 Santa Calha- para o pais. m3nhã, na pista da rua co�mumca o IlZ no· ram um comboio inimigo A arma aerea aílema ata· fino e informou aos mem-
rina, e sobre tudo, uma O recenseamento a se proc�s- Marechal Deodoro, a an-

tal' 8m�a que a par�e fortemente protegido. Ape cou hoje de manhã um bras do Centro Academi�
'nstruc�;O:o publica refor' sar no corrente ano,of€recendo, . ,. 'd d dos navI.os frallcezes l.á sar da violenta defeza

. d.e I comboio' britannico no caM, co Xl d'e Feverel'ro que,1, ya ,

.

aos brasileiros, a visão exata da

I
nUl!Clau!J. corri a e a

ã tmada a contento e a tem- situação d�I?ográ�ica e, e�onomi- gosto, em que tomarão em serVIço qua. EI {) l!- parte dos des1royers imml' n�1 da Mancha� pondo a provavelmente, o convo.
po, - s_ão f�c.tores que ca do Bra.:l!!, V;a� eXIgIr u,ma pa.rte alguns parelheiros pule.doß. ex�lmuvamente gos que faziam a .escolta pIque doze n�vlos no to- cará em' dezembro� paranão estao SUJeItos 8. Bur· r�pese�taçao grafIca do

temto., não só do município co por marmheiros iranc�· -a. �or .outros naylOs de tal �e 55 mil toneladas, discutir, conjunctamente,
,

e se equi- r�o naCiOnal, na qual. ,s� possa � h zes levam o pavIlhão trI- Vl!lIlanCla e por navIos mer avoarlando sete outros na- com outros DI'rectórl'os, aprazas, mas qu . sItuar os dados censlÍanos Es- mo de �ura, uns COD e
I t

�

I '

Ul_l.J'am com segurança•. sp.·",eprCßenti\ção, -'i}ue cor;stitu.e eidos �á p�lf!1� pt,r..fQJfu1.11.,
co OI' e, que ü8 re�tfm es cantes axmados,f?ram afun v�os. Durante os combates, cre.ação dà 'União Univer.

e marcam, em t�dóg os a Carta Geral do Brasil, fe� ces alcsnçadaj, outros 16V'am a bandelyã de dados um navIo tanque aerfos que se travaram nes' sitaria Brasileira.ßectoras da publica ud. CÓl� que se procurassli a lo;ah. que podem caus'" l' SUf- guerra ingleza. sa occasião , foram darm· Os estudantes cathariw
ministração, () 'rythmo ���fci��;st:a �:n�:as ��ge�deá prezas, aos 110sso"'s ama- bado� cinco. Não regr�_s- nénses, a convite do Cen�necessarioa um crescen· Campanha das Coordenadas, dores d.o turf. O .Japão f!iR'J. I. ROCHA LOURESI

sou � sua base um aVia0 tro Acade'11ico Klde Agos-te desenvolvimento. e!ßpreendida p�lo Conselho Na- Os palpites circulam t t
allemao. to, visitaram São Paulo.Assim pensamos. As- clO.nai Geografia, e n� prosse- pOt ahi A tarde de ama pro es ou MEDICO ESPECIALISTA Du�ante outras !uctas onde foram alvos das maio-.

t
. gUlmcnto da qual estao sendo - '. .

. Olhos, Ouvidos, que tiveram lugâr hOle d" '1 I
•SIm es amos. convenCI- realizados os trabalhos devidos nha, na pIsta Jfl1'8guaen' Wa�hmgton. (U.

'P")'-I Nariz e

oargantaol
_ . 'J�' res genhezas peos uni-dos. E aSSIm estarão nesta cidade. se, promette estar ��ni- O Japão protestou ofICial- . .

manha, foram abatIdos -9 versitarios paulistas.comuOBco 08 que com· As coo.rdenadas geograficas, Tada. mente perante o govêrno Rua PnncIpe, fone 334. aparelhos de caça inimigos,
prehendem. no momento, que. conSistem !la latitude e A renda das €fitradas dos Estados Unidos, con. JOINVILLE perdendo se :lviões alle·

é·t
.

d conquistas longItude determinadas porpro·. , mães"... I d· io m rI o as
cessos astronomicos, são reia- reve!�erá em prol do tra a ordem do pre8idente .... n la em cam _

atê agora alcançadas e cionadas, em todas as cidades, monumentn ao coronel Roosevelt de proibir a sai- abo victoriosoas que estão p.or alcaD." a marco� 'construidos em, luga- Jourdan, - gesto da tar- da de carregamentos de Grande exito das oper,a.rões T oçar. r�s pubh�o�, Em Jaragua, esse de turfista qlle muito gasolina para a aviação, de I
� Londres, 80� J' ag.O

.

á f i possivel marco fOI firmado em frente ao •

ita I-ana-s na Afir.-"a allemã. - rei orge. que J o
predio da Prefeitura Municipal, agradecemos e 8,pplau· fora do hemisferio ociden &. VI. assignou decreto con.fazer, transformando o óra em construção. dimos. tal.

'
/

cedendo ao territerio dadilletantismo politico de '

Stockolmo, 8 (Tr�lnsocean munica: "Uma das nossas
India o estatuto de do-hont(\m em dyDs-mismo ,...,.".

"..OS'
- agencia allemã) _ Em columnas que haviam atra-

sadio e amciente, repre-

_ti
..'

':"

artigo publicado, o "News vef'sado, ha tres dias, as
mlDlO.

senta muito de interesse. ,
.' -.: '.' Ch(onicle LiddeI Hagt", fronteiras da Somalilandia .de intelligencia e de pa.

' .' - ,

diz que 08 verdad�iros ob. Britannica, chegou ã costa �ontevldeo, 8 - Ag.
triotismo e ba.sta pára jectivos do ataque italiano do mar e occupou Seila. Na?lOnal. -. fontes au·
consagrar o interventor � são o Egypto e o canal Na Africa Septentrional as tOl'lsadas dIzem que a-
Nereu Ramos não sómen � de Sue:z;, affirmando que nossas esquadrilhas de marinha de guerra bri-
te dentro do Estado, ml.\S �l a acção italiana [faz temer bombardeio Htacaram o

tannica está. prepi.ifsndo
n9 Brasil inteiro. A sua W a segurança de :Aden. pa aeroporto de Waji, destruin- uma armadIlha. .para a ..

dicidida capacidade em· �'; :-a onde nos ultimos dias do·'tres aviões que se acha- > pa�har tirles Fr.

navIOS cor-

��:h:�g�����s �uBeeSl;i� � !����s 1��a1��i:.eforços de I ���e�mest�:��� à�ai����I�� i ::����i�d�m�e()s A11��t�:�
e a animar com applau· '��_.,.,"..... ções e derrubando em com.1 suL.
ci�s'm�����:PO!��� ���: . -

"

.,,__.-� 500·' .'
_ S!������ilfa�;)nsoceo� I ����. a8:0 :t�q�:i:o ������ INegociações hun..

prehensivel e animado.

e1.0 Oe., UN\C�: I'r.•�,'.·:ii:IOde_:C .:.�..
'.'

_

_

••"espondeDfes em Lon inimigos levados a cabo garo.rolQllic:asra os proprios po&tulados :;p�" D... 'UV�;1I ," ".�' dres dos. jornaes suecos em Diredan� �ão cailsaram Budapest,8 _ TO, ag.da E'ra Nova qU'B raiou
"
..

'

L,'!!�\JES :
__
."':"" .. :,.,_',','Ô:.;��.�',.', '�;",e .ltA1«'2.,GSG�'ft,' if:ftK,O commnntcam que a con' grandes pre]UlZOS. No Me· aUemIt - Os circulos in-para {} Brasil, mercê de 1ti'wn\j;,� -

_'"
'

�C1'
V"5

�
.

"

� V_"'VV quista do i�portante por· diterraneo Oriental a nos- formados dizem que '8Deus, sob a bençam tu �- e. - .

68' �,to ?a SomalIa Ing}ez�, de sa aviação bomb�rd��u.e viagem do· ministro pIe.telar do Cruzeiro do SuL

,

" "','
"

ftie 1';:$0.::6;
, ',," _ 'C!' II.IND1QJ Z�I.la� pelas tropas ltahanas, atacou um combOIO mlml' nipütenciario rllmeno aE de!!tl'o dessa. eviden·

_ ,1iII!i.iIt, 1_5 ,,"'Vi_tl dlrlgl�as. pelo fTlarch.eal go composto de 5 navios Budapest tem a finalida.te consagração de trß- "ttIQv'�,·. ;t,o 1&, :.'.. Orazzlam, rumo a capItal acompanhados de vasos de de informar o govell'�. balho, 'Santa Catharina ,.. -�d.'il-". de Berbera, mudou com de guerra, Foram attingidos no hungaro sobre ii. dis-marcha para as fiuaHda·
Br Atu.'AA�.' pletamente o aspecto da dois vapores. que ficaram posição do governo ruodi}s do seu futuro, apoia. .........- guerra. gravemente avariados". meno de iniciar as nego-do o seu �governo pe.los A fAMA Roma 8 (T

I
ciações com. Budapest.altos poderet3 da União

,

" ransocean _

e com a maÍs firme COfi' Importação IDesesperadora a situação dos povos agencia allemã) - O alto Tonelagem .f!ança de todos os 'seus �- I da Europa ao prolámo inverno commando italiano com· ingleza afundada Os Estados UnidosbUlos. ,de productos bra-I Nova Vork, 8 - (Transo ca Em que a Cruz Verme e avariada não estão àmea..Dest'arte não serà oeio· 'sileiros pelo Uru- cean. agencia allemã) - lha dispendeu em sua ac.
Almirante Corval

T d80 aUirmar que dessa 'D Melch· d d Berlim, 6 -

. O., ag. ça OS
viagem á metropole ora- guay edicando se ao exame da Çã_? de socorro, 700 mi Ia es e allemã. - O communica- New York 8 (Transace.sileira outros e nóvos Montevideu. _ A Oom.

situação desesperadora em Ihoes de dollares, que pu·
.

. Souza, do official allemão infor" an - agencia allemã)-emprehendimentos surgi' missão de Importações fi_que se encontrarão os po, derem \ seI' encaminhados Fall�ceu, dia 30ßE! Julho, ma que desde o inicio O presidente da federaçãorão, marcando etapas de xou a quota de 45.000 doi
vos da Europa no proxi sem difficuldade ao seu no RIO de JaneIro, onde ,da guerra li Inglaterra de Syndicatos discursandoesclarecida visão admi' lares para a importação de
mo inverno. causada pela destino em vista da boa residia á rua �os Artistas perdeu 4.98�. 860 tonelao em Enver, declarou que osj t t· .•. intramigencia britannica VlJmtade' da Allemanha. A n.l08, o AlmIrante nur_ daE de navIOS alem de Estados UnI'dos na-r. estão

n s ra lya no regHILro,m· novos productos brasileiros, no bloqueio c;1e viveres. o
.._

bl'
lJ

..dice das nossas confluis· entre os quaes algodão.e "New York Daily News" �Plma� pu Icba critica tan val M�lc.hiades de Süu- u!ll milhil? e meio de �a .. -ameaç�dos por nenhumtas de trabalho, de oro artefactos de ferro. approveita a occuião para i�gl::� ��er I'I��:�� d� Z8, dlstlllcto oUicial da VIOS avarIados pela 8Vla� inimigo exterior. O unico<lem e de progresso. E' a primeira vez que o f I' d I b
"1 nossa armada e que e- ção. perigo interior que ameaçaOs nossos melhores VOo Uruguay vae importar do

oca Isar as ec arações do loqueio pois 'a "actual �erceu ca.rgos de muita o governo dos Estadostos de boa viagem acom· Brasil aquellas mercadorias.
vice- preSidente da Cruz guerra da fQme" só pode Importa�cUl no Estado. Unidos é d� perder a canopanham o illustre chefe Vermelha norte americana, ser comparada com o bIo' O extlDc�o era sogro --- .;5@IPIru@ � fiança do povo,. cuja vozdo governo catharinense rães, secretario da Fa'
snr. Emest Swift, o qual queio após�guerra dos a· do dr. AgUln�lIdo deSOll·' não quer ouvir. Disse que..e sua, exma esposa Du· zenda e um dos mais
affirma dque a �llelmanha Itados contr<t a Allemanha, 7.8;, • slto. funcciona.rio cio /1)\ �"'''', 'C> � emquanto o governo atten.rante sna a�S�ncj8 �St8- ,

.

t
'

,

t' d
nunca, e maneira a guma, quando a Inglaterra e a MInlste.rlO da, AgrICultu- V �l��aWf'J@ .� ��íUJr�@ der aos desejos dos cida-r.l( . '. co�sclen es co.umua o' s� oppoz ã distribUição de França illsistiram 'em d dt �odexpedH�nte no. Pa, res da obra 80hda e per- viveres peças de vestuario iliAuilar a Allemanha anJ'ã ra se Ia o nesta cidade, "='=-. -o__ dãos do trabalho e do lar,8Cl� 6A1FlollanOJlolIs o I,manente do., actual go' ,e nÍate,�ial ei,rurg.ico á po· I tótafmente exhausta".

a quem, como á sua
-

sua s;egurança não nece
�.,�r., �amiro Guima .. verno catharme.nse, Plllàção polonesa, na épo. :e:X!Da; eSJ?0S'a, apresenta- » Ãf'1n -SADNÂ TELL ({

, sita �o serviçe rnilitar'ooti .. �;mos sentIdos pesames, 7
'

'.
u" .' ".' gatonQ, .

,
'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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animais.

�

aFIlISPI. IRR
alivia e reanima

CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de

NUNCA EXISTIU
IGUALI

o eserívão
Ney Franco

A Farrnäcia Cruz,
de Avaré, (S.PauJo)
curou com a cMl·
NANCORA- úlce
ras que uern 0914

�"'''' conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [cinvill», curou com

UMA SÖ 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 - nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema s imbõfico acima.
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CO�A .em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorlos «MINANCORA
de JOINVILLE

Uma machina
de costura

PFAFF
com pouco U1'O, em per
feito estado, ã venda na

CASA RAU. 'I;=����,�:: ata todas
ê f ttificaßte P

, devitla
u ..,e1: é o o

e eficaoz. e eti-
•

CO val � ptoßta. ßte e'ltP
X • "toßl � sua açao tigotOsall'le at1l vita-

III III idadeS. �
. eßüfica, ee entt aisSangue· Sangue - Sangue. �s ot111?osi�ao
ct

fottnu\a etn 1� fosfotO,
s

III SANGUENO' III illiJl2llfJliJilillIlriIiJIilOIiJIilIiI[§JIiIIIlI'§JI�HI! ':n:ßtada:;a::ade figat\o, ca et°,

fraca •••III � 111111 NOT I C I AR lOS II ��, etc. (lngue pobr�, s::� sangue!
III (Formula altemã) Ir � __i a_ r2J

.

S
BAYER e_nrlll!i!!tq�u�'��iilIII Unico Fortificante nomun-lllltI tO ..... III TONlCO

fi do com 8 elementos tOl:ti- [§] em UDlua portuguesa If] '

III cos: Phosphoro, Calcio, IIIAl IXI

1�-_HIlmll
..HIIIM._lIlIIiIliii!Millllllll!ln§riIiMIDI__nm_' f!'!Arseniato, Vanad�to! etc. 00
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III �g�iaos.s��t�.ss� �o firn d e

li � Estação: D JP ,_ BERLIM 1fJ! CLINICA CIRURGICA
III d�� for�::a�ta��::!o i���� III � Onda 15,31 m ", 11855 K'clo5 � dof diata do appetite. I:'!'ru 00

III 2. - D e s apparecímento III f§.I Hora.· ..O a "'0 15 e í!:por completo das dôres de I [II ,11,11
ca

'I
�is���' insomnia e ner\'o-1111iJ

'

...... a ...... 15 !!, i

II
3 - Combate radical da

1111Ã1
,II,*, 61,11

�VlIdepressão nervosa e do II lYl

emmagrecimento de ambos Illlil bora local f9l�OiJ sexos. IX)
4. - Augmento de peso IXI

I�I variando de 1 a 3 k:IOS. III li) lil

I
O S"NOUENOL e uma

III (ti
1 noticiarios de ui tima 111

'

.

��:nde o�i!i�:ed�a DSr�iM�:
III !

h ora diariamente !
I,

' noel Soares de Castro. IXI IX'
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Dr. RENATO CAMAllA.
t

DlR.l:CTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doenças de senhoras,
Partos

Com ultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultnrio á Av. Getulio V�rgas, es
quina Rua José Bonifácio, defronte a Prefeitura •

FALA ALLEMÃO

Cure seus mates e poupe seu bom dinheiro
comprando na

Pharlllacia Nova
de ROBERTO M. HORST '

FerDlento Medeiros
Produto de alta qualidsde para DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer
PASTELARIAS

, Saiíde e bem estar "

pelo r .t .

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio � Avenida Getulio Vargas
Telefone, 34

Guerra contra a

�speculaçio !
Iuta contra os especuladores que se approveitam da
guerra para elevar ex-geradarnente os preços em pre

juizo da economia popular.

, A VENCEDORA
do ELIAS em JOinville

quer em ternpo de paz, qUH em ternpo de guerra, se

gue sempre- o mesmo methcdo : ter grande stock para
vender o melhor e SEMPRE PELO MESMO PREÇO.
A guerra é lábia dos especuladcres, Não se deixem en

ganar - esst' negocio de gllerra é potoca velha que já'
não pega - os tecido- são nossos e bem nossos. Cui
dado ao fazerem suas compras, visitem A VENCEDORA

Vendemos sedas a preços de algodão, e

algodão quasi de graça.
Fomos, somos e seremos sempre os carnpeõr s absolutos
da praça. O nossu stock é sernP' e o maior da praça.

Uma idéa dos p (' ÇOS
Seda estampada, cores modernas á 2$000
Façonê de todas 8S cores á 3$800
Sedas estampadas á 5$000
Sedas xadres á 4$000
Seda mongol á 3$500
Romem de todas as cores á 7$500
Lamê de todas as cores á 3$800

Devido II falta de espaça deixamos de mencionar os

demais artigos, mAS garantimos o que V. S. desejar,
encóntrsrã, s6mente, com uma visita á

A VENCEDORA
Ave�ida Getulio Vargas .. JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Detroit. - Trausocean,
ag. allemã - O sr. Hen
ry Ford, que .dia 30 com.
píetou 77 annos de ida
de, expressou em entre- Viveresvista aos jornalistas a

_

sua convícçao de que 08 abandona-
EE. UU. :nllo desejam n- d loe lcar complicados na guer-

OS pe os In-
la européa, embora cer- Q tezes
tOB círculos egoistas es-

perem poder aproveitar Berlim O corresponden
a industria de armamen. te da agencia "D. N. B."

tos, exercendo enorme no Havre informa que as

pressêo sobre a opíníão forças expedloionarías in'

publica. Henry Ford oon. glezas, quando bateram em

tínua dizendo que o po- retirada, abandonaram um

vo dos EE. UU. sebe por estoque de víveres bastan

experiencia, que eomen te para cinco annos: 1.600
te poucas pesscas Ba- bois abatidos, 2.000 tone
bem realmente ganhau- ladas de café, 30.000 tone

do na guerra. E aerea- ladas de farinha
.

de trigo
centou que o Mundo po- e enormes quantidades de
de' renunciar á America carnes enlatadas e conge
porem, a Ameríca não ladas.

pode renunciar ao Mundo. A organisação r:acional
socialista - accrescenta o

correspondente - está dis
tribuin:io todos esses vive-

DistribuiçãO de sementes res aos francezes necessita
dos".

Correio do Povo -x- lO - 8· - 1940

lIeraDte O Tribunal de Segu-
rança Nacional

'

Paris accorda para UlDa nova vida
SILVA MONTE/RO, Correspondente da U. B. /.

ao soldado des..

coDbec.do

promessas da

frente..popular!

Onde ficaram a.

sobre a.guerra
ingleza

Veio o dia de Com
piégne. Um carro alto
falante do exercito alle
mão deteve se na Praça
da Opera a transmitir as
condições do armisticio.
Os francezes rodearam
no, pálidos e emociona
dos. As condições eram

severas, mas não tanto
como as que foram im

postas aos alemães em

1918. E em todo raso

eram honrosas para a

França. Os alemães de
sistiam de ocupar o res

to da França, cediam
mesmo uma parte do
territorio ocupado. não

exigiam reviravoltas go
vernamentais e renuncia-

Attentos á voz do commsn.t« - ts bc n.e m e {/ flLimal em posíção vam mesmo á posse ou

( �1]F1I á distruição de toda a
-----------------------.......;;;;...:= frota franceza. Pelo rosto

"OS acontecimentos recentes apenas consa-
de um velho francez,

•

. .... talvez combatente da

gUlI'am estreitar mais íiinda as relações ,Grande. Guerra, rolavam

entre a União Sovietic:a e o Reiêh as lagn!"as. ao pensar
como fôra enganado pe-

Moscou, (Aasocíated Assegurou que a Alle Revelou que él Fiülandin los seus Governos, em

Press) ag. americana - manhs Z'tiÍnou Dilo atín- conecrdou com a des- 1G40 como em i918

"Barriga..Verde" Dirigindo-se no Supremo gíu seu objetivo prlneí- mtlttartzaçär- das ilhas Onde ficaram aquelas
., Soviet, o "premler' Vy. pal - terminar H gner Aaalan que controlem 8 belas promessas de feli·

acheslett M:olotoff, tam- ra nos termos que con- e�tr8da do golfQ. de Bot cidade social feitas ha
bem ministro do Exte- sidera desejavel", Dé�la· DIa. Asseverou alada que 25 " Grior, assegurou que a rou que a Qrau Breta- a Russts "l?ão tomarã anos pe o overno

Gran Bretanha continua nha tinha regettado ii parte na gue rra" e pre- de .Clemenceau, e anos

a lutar contra a Allema. proposta de paz Hitler disse a brevr ínteneííí- mars tarde pela «frente
nhs "baseada Da assi�·1 por não q.uerer p�rder eação da lucta. entre "a popular»? O francez das
ten?,ia dos Estad�B UDI-' suas co�omae ..Refertndo- Inglaterra, 8l'1Rw.tIda pe c1assses pobres continu-
dos . Mollotoff, htstorran. se li Ftr.landía 8SBf'gU los Estados Umdos, de -

do 08 acontecimentos rou que o futuro das re I um lado, eontra a Alle. o_u a ser tão pobre e

d�sde o colapso frances, lações rU61H1.fj�landf:ze5 manha e a ItaH". de outro. tao maltratado com? da'}-
dísse que a Gran-Breta- "depende daFlDlnndi!::.". tes. A pretensa Victoria

nhaprocuta"eBct�rnecer�' de 1918 encheu 03 bol-
da Unillo So.vie.lca deVI sos dos agiotas mas não
do á sua umllo olim o Prefeitura- Municipal de Jaraguã
Reich. O sr. MolotoU ß- troux� para elle nenhum
crescentou que essa ba- Req uerimentos despachados proveito. Pelo contrario,
se "impossive1" das re :Mês de Agosto _ Dia 1. exploraram·no O mais
lsções sovieUco.allemãs Raymundo Woehl __ o Como rrquer. que puderam, com a ca#
tem se revelado de gran Al!Jerto Schwartz .- Sim restia de vida e com os:

I
de vantagem pata am B d B hr I d f' o· I···bOB os paises e at'

-

•

ernar o e mg:- n. f ende. uquerente sa anos mlseravelS, leva ..

Pet ro II· na M 'I- nanco ra que os a nt
. Irmt� esta. laDç;-do nCl Coleto:!:J E� L d.08� pam o pagamento ram·lhe OS filhos para aco eClmen O" do Imposto de Indu�trla (.' Pioflssao. Enquanto perdu·

re�entes ape�as conse· rar este lanç8mento de He: nçJ. guerra e <;ondenaram.'}o
gUlrnm estreI!ar mais a· Augusto Eickhoff _ Como r,�quer. a Ull!a� Vida de pàna.
ind.a as relaço�s entr.e a Dia 2 E ah e&tava ele, agora,Undlo.Sovi�tica.e OR9ICh. Rodolfo Hueffenues�ler - faça se a transferen·
Decl�r6u alDda que as cia solicitada. Continua na 4.a pago
relaçoes com a !talla Dia 5

bsil�oda�rees�hesCde PltOSdSi- . WilI� Kensgen. -:- Como rr:quer. Devolve·se mel' EDITAL. onsu a ?, diante r:-:clbo a certldao amX:i.
declarou que era pOSSI· João Ambrosio - Cerno requer. . .-

vel chege.r se a entendi Secretaria da Prefeitura Municippl de JaraguA. Imposto s/Industria e Pr.'lssoes
mentos mutuos mais com 6 de agosto de 1940. O d d S C
pletos com a Italid Dis. .

e or em o nr. o·

se mais que as rel�çõe8 Renato Sans, Secretario let(>r, faço publico que
com a Oran.Bretanha Ed.·

no decorrer do presente
nllo sofreram nenbuma leal mez de Agosto, arr�cad8-

modificaçllo acentuada,
se nesta.Coletoria, o im-

mßs que o governo de De ordErn do sr. Prefeito Municipal torno publi �osto aCima rela.tivo ao

Iondres eßviando á Rus
... semestre do vigente

������� �a � �t fi d C i
-

co qua durante o rOT�n� mês de Ago�to arrecada· exercicIo.
End. Tel.: .OROMAIA. CAIXA POSTAL . 34 &"i: com� s ue. :r b j

r spe, se na Tesouru!ia da Pr€'feitura Municipa! de Jar8g�á Os. contribuIntes qile

Codigos: R MIL' d nA d d
. 141 evidenci� se md a xja °dr, e na Intrndencl3 de Hansa, o Imposto si produçao deixaram. de efetuar

ua anoe ctlrenço e n ra e n. a u ese o e Agricola e Pastc:ril. pagamento no aludld
BORGES, RIBEIRO, A. B. C. 5.a Ed. TELEfONE n. 155

.

melhorar as r�lações. Não sati�fa�fndo ? .p!l�émento no referido mês prazo,poderllo satisfazeI
• ��!re eO� dois pa�es. A· fIcará o contrIbUinte sUJuto a multa de 20'/. Bobre· o os no mez de Setembr

nei:: :O�� �ue teS dmß. imI!:.:st.o.no primüo mês, sendo então feita a �obran· com a multa de 20'/..
.

.

i
.

8 n en
ça ]UdiClalmente. ' Terminados �s supra

���sa�::a:-s��etiL�:d�:� Tesouraria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, citados prs80s, ,eerllo es
.

havia pouca probsbiUda.
de Agosto de 1940.

.
tr8itlas as certidões d

d d e h..
F. Vo�geratl, TesourEIro. divida para ter logare es· c egal a me· .

lhorar nossas relações" cobrança executiva co

O sr: MolotoH declaro� a multa de 20'/.
lambem que '1 tarefa de
reeénersçllo que se a

. p'res�pta ã Fra9ç6,' nãO'
poderá, ser' ,..., realizada'

.

: �pel��:-Dlp;tJ,l��t)�a·nU��6!!. ',,4"'.·· ......, ...,""

Intoxicados
Rio - AN - A Asste

tenciaMunicipal foi cha
mada ao Hotel Imperial,
á rua do Cattete, afim
de attender varios pen
síonlstas 08 quass apre'
sentavam symptomas de
intoxicação. Alli ehegan
do a assístencts teve de
atten�er 37 pessoas, in.
elusíve o cosinbelro do
hotel, não apresentando
porem, 08 C8S0S graví
dade.

Destina-se a manter uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dor cabelos.

Evita a QUÉDA DOS CABELOS e àes·

troi a caspl, por mais rebelde que seja. E um
remedio soberano contra. toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

Madrid. (HJ\72S, ag. fran
ceza) - O sr. Enrique
Suner, na qualidade de
presidente do Tribunal Na
cional de Responsabílida
des Politicas, remetteu ao

Centro Nacional Syndicalis
ta a primeira lista das pro
priedades urbanas e ru

raes que tinham pertenci
do aos antigos syndicatos
operarios.

A opiniãode
Ford

Guarda de honra

Os parisienses. recebe
rarn descon fiados esses

homens que fizeram o

prodigio de atravessar a

Holanda, a Bélgica e

uma grande parte da

A Ajudancia Agricola
Federal, aviBa aos agri
cu!tores interessados que
já está procedendo a dis·
tribuição gratuita de se
mentes para plantio. Os
interessados que ainda
nllo forem r�gi8trados no
Ministerio da Agricultura,
deverllo apresentar o ta-
1110 do imposto territori -

al,da Collectoria Estadoal,
para effeito do registro
que tambem é gratuito.
Plila registro e acqui

slção de sementes, os
8nfS. lavradores devem
comparecer pessoalmen.
te á sede da Ajud�noia
Agricola instaJlada á
rua Preso EpitacÍo Pessoa

Completou maís uma

etapa de vida [ornalístl
ca, o nosso apreciado
eollega cBarriga.Verde.,
de Canoinbas, sob aha.
bil direcção de seu di ..

reetor-propríetarío Albi
no R. Budant.
por tão víetoríosa ephe

meride, apresentamos ao
sympathico«Barriga-Ver·
de-, os nossos votos de
francas prosperidades,
em defeza. dos seus ide·
aes de maior grandeza
do adiantado municipio
do norte.

o Tonico capilar por excelencia

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias
Producto dos LABORATORlOS MINANCORA

Joinville.

Orontesmaia
REPRE$ENTAÇÔES

. DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS
> ••

•

E· M' 8 A R QUE S ,�

Coleto:ia de Renda
Estadoais de Jaragoá, em
I Agosto de 1940.

O Escrivflo
Heleodoro Borges.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Paris accor � .�pqguenas lojas,.os
pötteints e as costurei"
rinhas que formam a-

Con�in. da 3a. pagina) não a Alemanha, com a Governo, exaltava pre- dos nos seus automoveis alma
'

de Paris. Esses
Ja OUVIr- a noticiardeder-. verdadeira inimiga. tensas vitorias do exer- do luxo, mas que :ll1U�- conservaram-se fieis ao

.

Noticia o «Diario da a morte ha dois' annos,
rota da Frapça, da sua Pela primeira vez de- cito francês quando ês- tos dêsses . aatomoveís seu Páris, enquanto os Noite»: A famma de Her- maia ou meno.f.J.
pobre França. .pois da ocupação saiu te recuava dia a dia se estão imobilizados 'ao outros os estranhos Iu- mes .Cosaío, como -op- O total da índenrníza-

. . . I' f b b t 'd I d tr d 'por," I' portunamente noticiamos, ção era' de 2.400:000$000,
o

.... pruI}eIr,o ]o�na .

ran- em qu�. com a e!1 o ongo as es. � a�" . giram para o su ......

propoa uma acção de in tendo os autores obtido
O "P.aris-Soir" ces. E o París-Soir, em com heroismo. HOJe, o falta de gllsohna., Em Na praça da Concor- demnízação centra a Cia,. ganho de causa.

cuja tipografia foi com- mesmo «Paris-Soir> in- Paris ficaram ou regres- dia, uma banda de mü- Cantareira, pois toí num Hontem, cumprindo o

r,eapparece posto durante alguns dias tegra-se na nova situa. sam agora, apenas os sica de: exercito alemão desastre de bondes des, m�ndando judicial, da

D d - . O]'ornaI de guerra ger· cão criada e limita-se a desamparados da sorte. toca uma 'marcha marcial. sa empreza que o «rei �o 5. Vara Civel, o advoga-
es e então os pan- ,," ". .

M
-

..

-" f G 'd
• • cambio negro» encontrou do Pinto Mendes, acom-

sienses começaram a sim- mamco «Die We�tfront». pubhcar comumcado� �e as nao sao �sesi a�. rul?os e pa!tsl.enses _ panhado de dois orrtciaes

patizar mesmo com os Escusa�o �erá dl�er que �uerra alemães e notícia- n.al, os ver
..dad;lros pan- rodelaf!l os m � s I C o s de justiça, dírlgíu-se pa-

alemães Alauns c f' es pnmeiros numeros no local. sienses? Sao eles, os ar- aplaudindo no firn. Pa- :K--.!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!.X ra a séde da empresa,

�briram' as s�as po�t:: do J?rnal francês foram
. ..

tifiees, os �mpre�ado�, ris começa a ac?rdar pa- III A :maior descoberla III :�� ed:s �::����a����:
e nas cadeiras espalh d positivamente arrancados

I
Os CJue fjcaram os

don.
os dos estamínets , ra uma nova vida.....

II I h III bIt" t 't 1 d
- a as d

..

d d d para a m u e r .

o e as no o a e ...•

pelos passeios sentam-se as maos os v�n e o-
f á Pari 5:400$000, referentes ás

os soldados da Nova res. Mas que
•
diferença leis. .

s

O"'
I

P � � II FLUXO... I CUSt8S do processo.

Alemanha ao lado dos d; aspecto! �a se�an.as, O

..
<b r ».de Mont� ·lna·SlO ar I eno·ß ) ·aranaensD I SEDATIN/A. I

A �ompanhia, entretan-
arisiens .. ainda o «Paris-Sois>, fa- s as. . ' ....' (j. I .Ia. '",. to, eltectúou prompta-
p es e das pansr- zendo-se paortavoz do martre onde aagIOtagem. o REGULADOR VIEIRA III mente o pagamento, pe-
enses, que não se fartam de braço dado com a (sob Inspeção federal permanente) lo que a penhora não se

de .ouvir, num francês soldadesca inglesa bebia Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari III A mulh�r �ão sOffre-111 consumou.

mais ou menos arran.ha- champanha e dançava Rua Com. Araujo n. 176 - C�RITIBA _ Paraná ,111
ra dores. III

----

do" 8$ aventuras da guer-
rUX!R DE NOGUEIRA «fax trot- emquanto os .

.

Alivia .as colícas A aro
.

ra e esclarecimentos pres-
o remedle que tem depurado braves franceses comba- Estl? �m pleno f,!nclonamento as aulas de III uteri'Ras em 2 horas II �s ,�omos

fados..;s,obre o papel da I o s4Ingue de tres gerllçóes I
tiam por êles nos fortins admissão a la. serre do Curso Fundamental Emprega se com vanta- ,q'IJe Vll'1o ao

IQglaterra. Porque, nes
Emoreg4do com exlto nm

da Linha Maginot, êsses Nos mezes de Dez�mbro e ,Janeiro ali! aulas deste III ge!D para combate� as II Brasil '

te particular não resta Feridas -bars» estão lodos fecha. curso sao GRATUITAS. E III flor�s Brancas, Cohcas I
.

d· id Eczemas II:' uldad d ,,_ �.-I d Pa Dá II Utermas Menstru e a' N Y k Q'a menor _UVI a: o po- dos, A casa onde Jose- cac e e �mSõ&".o o ra

.11
p6� o parto. II

ova v or
'.
- umze

vo de Pans sente uma
Ulceras

phine Baker se bambo- ' (ESCOLA REMINGTON) E' poderoso calmante e astronomos informaram

il!dign�cão tal pela, trai, �:���:: I�ava .nos braços de mi .fiscalisada p�l(J Oov�rno �elleral .. 1 �eMulador por excel�n I que 'ls'tão. �r'ga."izand�
�o cfa. Inglate.rra, que Espinhas honános encerrou as suas C:l.!RSOS. Pr.op.edeubco, Penta Contador e Au-

Iii c.la..
fLUXO.SEDATlNA

I
uma expedlÇ3o. a locah-

nap heSitou em abando- Rheumatismo portas talvez para sem· xlhar de comercIO_ Internato e Externato, I p�la .

sua co�provada dade de Campma Oran-
F
;. ,

-

II
eflcacla é receitada por III d

.

E t d d 'pnar a ra�ça.á S:u� ,sor- Escrophulas pre. E onde estao todos .

mai!!> delO.OOO meditos. e, no . s a o
..

a
.

ara-

te, como Ja, havia. abano syphilitic.s aqueles nomes que apa- 'II fLUXO SEDATINA 'II hyba,
do Brasil, afim de

,d�na.do a Hol�nda e a reciam quasi diariamente encontra' se em toda I obseryar e photograph�r
Belglea, que e. muito nas «Notas mu�dana.s:» II parte. III o echpse solar do. dia
,pr«?vavel conSIderarem dos grandes ]ornals? "WAl!'10::;ER..' ·ER"

�!---- -x 1.0 de outubro 'proxlmo.
hCJe .• Grän-Brelanh. e

GM". D d. S"",. Consta que fugiram lo.

I'
1..!'....�tl"....pl."lblbI.lblbI lblbI.I...I..lI.UA.'bI.III.IIA...II. 'Banco Agrícola. B Commercial

de Blumenou

1It__.!I!!!!!!!!;.-----'iiiiiiiiiii.------X

- .�RELLA HOTEL II
III ----- Proprietario: PAULO T. POSITO ----- II
II QUARTOS SEM PENSÃO II
II
�ESTAU�ANTE no plano terreo IITelephone do Hot�l, 1371 • Telephone do Restaurant!.', 1420 ,

RI A TODA HORA: �I
III Canja - Camarrão' � Peixe - Bifes diversos II
II frango de grelha - Galinha com petit pois - I�
III Macarrão á italiana -., Filtt de peixe - Omlette IiiII Churrasco - ·Saladas diversas - Frios sortidos

"DI Praça ..!.�de Nove�bt:�, 24 :: �Iorianopolis �� �_.....--���. �, ,�-

E M G E R A L, esp e cí,a Im e nt e :
.

Barmooicas
simples, semitonadas,
clomaticas e a Piano das

afamadas marcas

Hohner, Sarlorello, SIradella

Bandoneons '"

A MELHOR BlCYCLETAAdeJar Schwarz

Filial ': l�:oinville

FILIAL: JAAAGUÀ - lua etl.•ilil D.rdll
Caixa Postal o. 65 - End. �r.: «CAIXA»

Matriz: Blu�enau
Filiais em: )oinville, )aragu�jII�m�)liia e'Mafra

Capital: l�(J(j:OOO$QOO
ReB'.ervas ca: -000:000$000 'Ir/,

Depositos e eaMos em C/C: 18.000:000$000

FliZ todas as operações bancarias no Pais.
Abona. em contas co,rrentes juros de

2'/., 4'/., 4,1/2'/., 5/. e 6'/.
QSjUfQ.8 sao pF.gos,ou capita[Uzados,eemestÍ'a,}mente.

Deposite 88 BU'as economias no

Banco Agricola e Comercial de Blumenau

A 'economia é a base da pros
peridade

Va. Sa. depositando mensalmente a insignificante
quantia de 20$000, numa conta "Depo'sito Popular",

R 4M2·/., a/a econàmisatá
E.m um ano R�_; 240$000 mais os juros de Rs· "5$872
Em dois anos Rs. 480$000 mais os juros de Rs. 2�905
Em treis anos Rs. 7205000 mais os juros de Rs. 5tl$637
Em quatro anos Rs: !9� m�is os juros de Rs. 90$609
,Em cinco QlíOS Rs. 1:200$000 mai� es j';lros de Rs. 144$271
Em dez anos Rs. 2:400$000 malS os luros de Rs. 62"6$759

(Dos juros são deduzidos ainda :t./. re1erente quota de previllencia)
HORARIO: Das 10 ás 12 e das 1'31/2 ás 15.

Sabsflos: Das 9 1/2 ás 111/2.

,End�eçp teleg. "COLAR" - Caixa postal, 32

)r,S. PrpB�SCO do Sul Sia. Cafbarlna

Em�arquBs' - Despachos
Navegação Dr.Waldemiro Mazurecbeo

Medico
Consultorio e residencia:

Predio Hilario Piazera, rua Marechal Deodoro
(proximo ao entroncamento da estrada ferrea)

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
Nav�gação entre BUf:arein (Joinville) e

Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiro,
directamente sem transbordo.

Encarrrega -se de classificação, medição e embarque
de todas as especies de ,madeiras serradas, beneficiadas, em tóros, etc.

Cereaes e mercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do

Paiz, bem como para o exterior.

Recebe cargas de importação, do Paiz
ou do Exterior, para desembaraço e

redesp,acho para as praças do interior.

Tem sempr.e vapores em porlo, carregando • rmazens proprios • Desvio da Eslr. Ferro

Serviço garantido e rapido. - Preços modicos

1'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.''Il10

tRende chamados a qua quer hora da dia . ou da. noite

�l'm••lDl'J!I!l'IOIlIl'Jn••mt'It'E�

INSTRUMENTOS jE MUßICA

Caixa Postal, 39 ' SÃO ß E N T O

.

SORRISO com "OLTNOS

Está �ituado nl) mtlhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vi:. á Estação ft.::rrea. Dispõe de opt!mus accomoda
çõcs e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.
HYGIENE CONFORTO PRESTEZA

. Linha São Francisco (

L' h d O 'b á P'
: .

'JIlIfInmnnmnmtlnrmmfllml5drmmrmmrmmlllmlft'IIYIIlJlll11
.!n ii e mm us porh reços raZ02veI8.

��L�A'J'��11'A!&'�A�U�A����� , Proprietario : Carlos Albus.

".,•••,.,.,•••'.f.'."'.'.!�'I,.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'I'.'.'."I,.,.,.,."t.'.'.'.'.','.'.'.'.'.'.'.'.'.1.'.'.'.'.'.'.'''''.'''�'.''�'.'.'''.'.'.'.'.'.'.'.'.'.1.'.'.'''�",GOMPLETÓSORTIMENTO

·J·OBGE 8AtUI S A
.

C® PRA E VENDA P'C>R
de ff a zen fi 9 §J Armarinho,

. t

.,
. •

ATACADO E:. A VAREJe) -

Mil:ldezas e P e r f u m O r iOS·. .. I
.

I A r t i §J O S de 1 a quolidQde

ALFREDO ARNOLD (AA.) . OS MELHORES

Além disso: Orgãos e Harmonios da co·

nhecida marca BOHN . Pi"nos�ssenfelder,
bons e baratos. lnstrUllIentos \para' Banda,
e )azz.,8and . (:ordas, Palhetas parll CI",,·
riDEtas e ·Saxofones e demais Miudezas Mu!\i·

caes. Peçam C3 talogos e preços ao

Representante: Palito Kobs

_••_.._0....
HOTEL BECKEt=<

Rua Cd Emilio Jourdan Jaraguá do Sul

-
.

.

, - '·FLORIAtJ.�:P'c)l;IS , RU::,le�om;�E���EI»RÓ,�o;��·Ä'\.4' SANTA CATHARINA
......,..,.,., ..,., , ,.,•••$1 ' '1'••

'

••••••••••,•••O.,.,.)�.'.'.1 '.'íl I.� lfil.l ' Il•••••'••II.t".l.'.:,�._.ríll,I.""."â"a�·Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�1�;)1!;�{! \"-,,-' 'J?':::'�-',"?�t:�,\�:>t�:'�:��,:.�;":i�1��-;r:��'\rf}:���������1�. '

"-;

!It It- It It 1iI11J1iI��1IJ1II���1II�1iI��1iI11J1IJ��1iI11J1IJ1IJ���1IJ�1II=
L S II II iti II ti OS. ICUI' "DIJ0'-- I· I

da ''SOCIEDADE ESCOLAR. ANITA GAlUBALDI" com sêde emGaribaldi.1I V ra IJ
Municipio de Jaraguá, Estado de Santa Catarina. �. LiJ

Denominação, fins e séde da associação I § 7. - A comissão fiscal terá de fazer a fis- II Preserve a sua saude com a II
Art. 1. _- A Sociedade Escolar Anita Gari-

. calisação dos livros e caixa quando lhe aprouver. i2I III
baldi, terá sua séde no lugar Garibaldi, munici- J 1XI.te� O�M

.'
-

� � li}
. d J

• b tit
. .

f S' d d Disposições geraes Da

i �� • � lXl

piO e aragua e su s I urra a an .ga ocre a e 1 Art 5' _ Os socios não respondem, subsi Iil ossa 00

Escolar n. 30 A, fundada em 11 de novembro I ..' • _. iii iii
de 1905, tendo por fim colaborar com as auto- diariamente, pela obrI�açoes soc!aes. (ij III
ridades administrativas do pais no desenvolvimen- Art. � - A sociedade tera :1 seu cargo a

IX] • d III
to e educação primaria infanfil. conservaçao dos predios escolares, sendo reser- � A melhor mais adequa a e IB

vado ao professor uma area de 5.000 metros qua- IXI , '

III'
Duração, propriedades e fundos sociaes drados de terreno ao redor das edificações para � anais barata Im
Art' ,2' - E por tempo indeterrninado a du I seu uso exclusivo em plantações, não lhe sendo iXt r::a

ração da sociedade e suas propriedades e fundos no entanto permitido fazer qualquer construção � li
sociaes constituirseão: a) do terreno que a sua ou bemfeitoria sem autorisação expressa do pre- � Peça informações á: João Emmendoerfer iii
antecessora adquiriu do govt!rno do Estado por sidente, nem localisar no predio pessoa alheia. IXI r::a

titulo definitivo expedido em 20 de março de Art. 7. - A sociedade será extinta quando iii Deposito de Madeiras á avenida aeta/io Vargas. D!:J

1903; b) uma casa de residencia para o pro- assim o exigirem 2/3 dos sacias em assembleia 121
. """"""'IXI""""''''!

íessor, um edificio para a escola, ranchos e bem- geral especialmente para esse fim convocada, de- 1llli11i1111,ª���lIIlIJlIIlIIlIIlIIlI!lIlllllillllllJl2Ji'IlflllXllXl�ca�D!'l1Xl
feitorias que os circundam; c) alugueis, rendas, vendo os bens ter o destino que a mesma as-

C
'

donativos e produto de festividades, quando es- sembleía deliberar. DESPERTE A BILIS A verdade sempre triumpha arta a re-.
tas não pertençam a caixa escolar. § 1. - Em caso de extinção da sociedade ' Como se vê do attestado do

d
-

§ l :
_ Quando os melhoramentos ou con- os predios escolares e parte do terreno serão doa- DO SEU FIGADO �i::ds�O c!!to:� �d�:rd�ibpE:� acçao

certos necessarios não possam ser satisfeitos com a des ao Estado ou ao Municipio para continua- ,_CaIo....,.-E�.. TORAL DE ANGICO PELO·

renda ordinaria poderão os associados ser com- rem a ter o atual destino. Call18DispostoParaTIIdI Ta���;-: curou duas pessoas da re�:e��ss de!tas:�'::i��:
pelidos por uma assernblea geral a contribuir es- Art. 8 - A diretoria é apta para resolver Seu tigado deve clerraIIIar.� "O abaixo assignado declara, carta'

.

lmente corn uma j tanci f f' d I t
- .

t t I:: t t t .ente, no eatomaao. um litro de hUI&. a bem da verdade, que, tendo .

Pecla men e com uma Impor ancia que or txa a qua quer assun o nao previs o nes es L.S a u os, Be a hilis não corre livremente. c. sua senhora e uma filhinhade 2 cSr. director do cCor-

I bl d d b
alimentos não são digeridoa e apodre- i d P

pe a mesma assem ea. even o su metei o, no entanto, a consideração cem. o. gazes incham o eatomaao. annos de idade feito uso do re O O OVO·.

da Primeira assembleia geral ::::ah�Jd':!":Oeo<!:ov�:-�!�;! PEITORAL DF ANGICO PE· E' com o coração a!lli-

O
.

.

nado_ Tudo é amarso e a vida é um LOTENSE, flcarl!-nt completa- cto de lagrimas sínee-
o� SOCIOS

. . Art. 9. - São fundadores da sociedade os martnio. mente restabelecídás de uma .'

Art. 3' Poderao ser SOCIOS da so.ciedade srs. Jorge Wolf, [oão Mueller, [oão Strenner e a !!.'::a�W..!ia 'he,a:��a�.! tosse perdinaz, que tanto as a· ras, que vos dIrijo este

t d d I d
FillulalJ CARTERS para o Figado. ffligia, somente com um vidro pequeno appello, aliás,

o as as pessoas· e qua q!ler. sexo, maiores e José Kuroll. I�a=l�:=' :�� do rnarav!lhoso Peitoral. Por ser justo, honesto, de mãe
18 anos e que tenham satisfeito o pagamento da At 10 A t I dl tori ítuid II8Ilte-sedispostoparatudo_Nãocau- verdade fumo o presente _altes· que se afUige porque

[oia que a Assembleia Geral cada ano arbitrar. r.
. .

- a ua Ire ona � consbtt;1 a :..���s.:r�uf::re:b��:� tado, - Pelotas - Antomo Pe·

Por um trienio pelos senhores Fr n ISC E hin livremente- Peça as Pillulas CAR- reira Liberal" pensa, no futuro e na te-

§ l: _ Os socios poderão votar e ser elei- . .'
a c ? .rsc g, TERS para o Flgado. Não acceite Outro licidade de seus filhos.

tos uma vez estejam quites com a sociedade. ��esldente, FranCISC? Lennert, secr�tano, Sebas- Imitaçõee. PreçG3$OOO. "Attesto que consegui, com o E' do domioio publico,

§ 2' _ Admissão se processará perante a tI�o Lenn�rt, tesoureiro e Andreas Pinter, Antonio uso do Peitoral de Angico Pe· em nossa cidade, a exís-

diretoria por pedido verbal ou escrito. �Ipf e [oão Mue!ler.como membros do co�elho Adopladoofiiclalmenle �::S;;b';,:i'!�.:·m:m:to,';''::: t':.':t��!Odeo�. �dasa de

§ '>o _ OS SOCI'OS são obrigados a' fazerem fl.sca.l, sendo o pnmeiro hungar.o. e. os demaiS. bra- . tou por muito tempo, com o u- P y , on ec a por
., I t d I d d I d d

no Exercito

I so de varios medicamentos : a cPolaca. e os rumores

os filhos frequentar escola publica quando dentro SI elrO�, o .os �vra ores, omici la os e resl en-

ELIXIR """14" bem dos que s_offrem, passo o que sobre estE' antro de

das idades previstas nas leis de ensino, sob pena
tes em GarIbaldl. .,

- Cíkid:��. autopei�r�o� s;l�r�:: perdiçAo correm, sA� de

de exclusão e perda dos direitos sociaes. Estes estatutos foram aprovados da assem - Com 0_ seu uso, nota· se em cio Moglia." tal vulto, que merecem

bild t d'
.

d'l poucos dias:
. . Confirmo estes aUtstados.IDr· as attenções das autoria

.. _ _

ea gera e qua ro e JaneIro e mi novecen· 1. - O sangue limpo, de Im- E. l. Ferreira de Araujo (Firma dades competentes pois
Da admlntstraçao e representaçao tos e quarenta em substituição aos que haviam purezas e bem esta_r geral. reconhecida) sabe- se ue tê

' ,

A t 4 A
.

d d .
.

d
. .

t d . . .. 2. - Desappareclmento de es· Lic ça N 511 de 26 de Mar o q a menores

�. .:_
- socle a e sera a ml�IS r� a por Sido registados sob n. 13, em 6 de JaneIro de pinhas, Eczemas, Erupções, Fu- de �906 . ç frequentam tal carapu-

uma dl!ectona compost� de um presld�nLe,. um 1906, no cartorio respetivo na comarca de Join- runcul�s, Coceiras, Fê,idas bra· Deposito geral: laboratorio Pei· ca· e que constantemen.

secretano f um tesoureIrO tendo para flscahsação vI'lle va3s, BobDa, etc .' toraI de Angico Pelotenss te lá dAo ..se tactos que
•
I' ,- esappareClmento com- Pelotas Rio O do Sul

. ,

um conselho fiscal composto de tres membros. Jaraguá 5 de J'aneiro de 1940 pleto de RHEUMATbMÇ) do· Vende·se em toda a parte me1recem a attençAo da

§ 1. _ O mandato durará tres anos sendo
I

• res nos ossos e dô�es de cabeça. pO lcia.

. . . . .

'

F
.

E h'
4 - Desappareclmento das A vós sr. redactor ve ..

eleitos por maIOria de votos, na prImeIra assem· ranclsco rsc lOg, presidente manifestações syphililica& e de nho appellar para que
bleia segO !linte ao mês em que findar o praso. Francisco Lennert, sec",etarl'o todo� .�s mcornmodos de fundo fRACQS E ANtMICOS! "elo vo.,s

'.
I

.
'

. ,..
syphlldlco. Tomem: I:' D O lorna Sela

§ 2. _ Cada ano havera no me!; de Ja· Sebastião Lennert, tesoureiro. ,5. - Oapparelho gastro-intes· VINHO CREOSOTADO lançado um appello 'S

neiro uma assembleia geral na qual a diretoria tinal j)e!feito. pois o «ELIXIR -D:""Ph.'C;:-::.o d. Silwo Slfvel,. autoridades para toma. -
• . . ., R c h e d d

.

f' d
914» nao ataca o estomago e rem a p id I

lera se'l relatorIo e apresentara balanço fmancel' .

e on eço.v r a elra� as lrmas supra e não contem iodureto. �cscdo- ...._:
8 rov enc as que

roo convocada essa assembleia como qualquer FranCISco Erschmg, FranCISco Lennert e de Se- E' o unico Depurativo. que TOSS84
O caso requer.

d.
. .' . bastl'a-o Lennert do que do f • tem attestados dos HQspltaas, Mie aftl1cta .•

outra extraor mana, com 15 dias de atecedencla, ' u e de especialistas dos Olhos e da Resfriadas

por aviso afixado em lugar publico do lugar.
.

I
Em testo. da verdade. Dyspepsia Syphiiitica. Bronc:hitel

. § 3. - A diretoria poderá ser reeleita e Jaraguá, 8 de Agosto de 1940. Vidros duplos Esc:rophulo"

lambem destituida quando em assembleia convo- M
.

T
Já se encontram � v�nda con- Conv9lecençll.

cada assl'nl o e'lTl'gl'rem dOI's tet'ços dos SOCI·OS.
ano avares da Cunha Mello, I tendo o dobro do lIqUido e cu�-

.n. Tb 1'- Itaudo menos 200/0 que dOIS ViNHO CREOSOTADO

§ 4. _ O presidente re presentará a socie� a e lao. vidros pequenos. L é um gerador de .allde.

dade ativa e passivamente. judicial e extrajudicial
mente, competindo lhe convocar'e presidir as reu

niões e assembleias, votar em caso de empate e

autorisar pagamentos, sendo �ubstituido em seus

impedimentos pelo secretario.
§ 5' - O secretario terá a seu cargo to

da a correspondencia e lavratura de actas, sendo
substituido em seus impedimentos pelo tesourei
ro.

§ 6' - Ao tesoureiro compete a guarda de
lodos os valores da sociedade, escrituração do
livro caixa, arrecadação de valores e pagamentos
autorisados pelo presidente. Em seus impedimen·
tas o tesoureiro será substituido pelo 5ecretario.

SalãoWaldelDar Rau
Antigo Salão Hruschka - Tres Rios

HOJE • Sabba,do dia 10 • HOJE
. Orande baile
abrilhantado por bÔfimusica ��

. Convida a todos B R tO Proprietario. ar e. es aurante Benetta
Rua Marechal Deodoro antiuo Hotel lv"ense'''''Sk�1! " , *v ·,

Escritorio de adVOC1ciaC. .

<;)'.
Wj " 'J

, .' ADVOCACIA

Dr. Marinho Lobo
ervejas - .Bebldas r:acionaeseestran- ,PL.ACJ DO -Je GOMESÇlelras - Gafe - Doces I

, PROVISIONADO
Causas civeis, commerciaes 'e Criminaes,

Inventarios e Cobranças:. -

Comarcas de São Bento, Mafra e Jaraguá.
iaei

�ra�de ElDpreza AlDericanopolis S. A.·
'R��dse�r:d���eiróA�L�05 Director-Presidlole : Dr. Affonso de O. Sanlos Agencia no Rio d_e Janeiro

8 o andar Fundada em 1921
Rua Ramalho Ortlgao n. 9

. Carta.Patente n. 32 2.0 andar

Resultado da Loteria Federal do dia 27 de Julho de 1940
1. Premio: 20·658 � 2. Premio: 21.844 - 3. Premio: 20.174 - 4 Premio: t.827 - 5. Premio: 23.300

Plano Unico Plano AmericanopolisLa, 2 a, 3.a SERIE
N.os PREMIADOS N.os PREMIADOS

58.844 0658
.

5860
58.843 10658 18560
58845 20658 28560
58.044 30658 38560
58.144 40658 48560
68.244 50658 58560
58.344 60658 68560
58.444 70658 78560
58.544 80658 88560
58644 90658 98560
58.744
58.944

C.658C. 8t4 U. 8

o
E�HOPf

SAUDE
--,...",_�ftlSÄO DE VENTRJ

INDIGES'l'Ö�S
MAO HAI.ITO
ACIDEZ.

.§at. 1IWf.Q

\

Aviso
Appareceu, ua minha

propriedade um porco,
e por esta scientifico ao
dono a vil' bUBcai o no
prazo de 30 dias.

.

EMILIO OLDENBURG
Estrada Jaraguá.

PLANO MAGNO - mensalidade 5$000

658
-

174

844
'i74

1.0 premio
3.0 premio

N.os

100:000$000

Aviso
T�n.do já a registrar

preJulzo8, faço publico
que é expressamente pro
hibida a enirada de cria
'ção em meu terreno.

! EUGENIO NICOLINI
I Ribeirão Cavallo.

'

2.0 premio
3.0 premio

, ..... , ...

20:000$000
4.0 premio 827
3.0 premio 114 10:000$000.
5.0 premio 300
3.0 premio"i74 5:000$000

Centena 658 100$000 - Centena' 856 50$000
Unidade 8 isenção da mensalidade de Agosto -=:--�---=:�_---l..!....- _

?LANO cMAXIMO»: N. premiado 0.658
Total dos immoveis sorte�veis �en�almente: 1.705:000$000 - Os sorteios do mês de Agosto

serao reahzaaos com a Loteria Federal do dia 31.

I Enttram •

em sorteio sómenle os prestamistas que pagarem suas prestações de accordo {lf'\m o
regu amen o, ate a vespera do sorteio. Affonso de O. Santos, Director.Presidente.

v.
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Campanha da SOCIAL
ILLUSÃO

Você nunca vio aquella concepção de arte qu e é • aspira
ção>, - uma figura de mulher ostentando a deliciosa nudez da
verdade, es braços levantados, a cabeça levemente inclinada pa
ra traz, o olhar aberto pura o infinito Simples, não é? Eu acho.
Sem nrecisar detalhes de ruais finalidade artística, -- eu admiro a

concepção, ns sua essencia n, tural Ch-rna -la-ia tambem illusão,
Aquillo que se levou uma vida inteira fi desejar. O sonho -

que foi ventura e se transforrnou em tortu a, - que se não dei
xou alc.mçnr. O pômo doirado que nunca está onde ha pômos ..•
que se íez delicioso anhelo e que sempre não é encontrado on·

de geralmente julgavamos existisse ...
Tudo que desce do céo, - aspiração, illusão -- mas fica

como uma estrella, vibrando no espaço, pai a todo sempre, dis·
taute de nós, como tudo que se deseja e não se alcança, os olhos
no infinito, o s braços abertos, levantados, n'urna supplica que
não termina nunca.

Regis.roCivil
Artur Mueller, Escrivão

e Oficial do Registro Civil
do 1. distrito da Comarca
de [araguã, Estado de San
ta Catarina, Brasil.

Faz saber que compare'
cerarn em cartorío exibindo
os documentos exigidos
pela Iei afim de se habili
tarem para casar se :

Edital n. 1.107
Oswaldo Bloedorn e Rosa
Ersching.
Ele, solteiro, lavrador,

nascido neste distrito, aos

25 de agosto de 1916, do
miciliado e residente neste
distrito no lugar Garibal
di, filho de Guilherme
Bloedorn e de Maria Ma
thías Bloedorn.
Ela. solteira, domestica,

nascida neste distrito, aos
29 de novembro de 1920,
domiciliada e residente
nesta distrito no lugar Ga
ribaldi filha de Andréas
Ersching e de Elisabetha
Weiler Ersching.

'jaraguâ, 6-8-40.
Copia de Edital n. 1.108
Faz saber que preten

dem casar-se no cartorio
da comarca de Hamonia,
Estado de Santa Catarina:
Conrad Koepsel e Alida
Krueger:
Ele, solteiro, de profis

são pedreiro, nascido nes
te Estado, aos 2 de abril
de 1918, domiciliado e re

sidente na cidade de Ha
rnonia, filho de Alberto
Koepsel e de Ema Koepsel.

Ela, solteira, de profls
são domestica, nascida
neste Estado. aos 19 de
maio de 1920, domiciliada
e residente neste distr-ito
no lugar Rio da Luz, fi
lha de Augusto Krueger
e de Ema Krueger,

'

Jaraguá, 8-8-1940.
E para que chegue ao

conhecimento de todos pas-
sei o presente edital que
será publicado pela impren·
sa e em cartorio onde se

Já afixado durante 15 dias.
Si alguém souber de im

pedimentos acuse os para:
fins legaes.

A?'tur Mueller

SBmana forense

Estará de plantão ama

nhã a Pharmacia <Novas

Prefiram a' farinha fabricada pelo
I HO JIlINYILlE.

Atenção
Para conhecimento dos interessados e evitar

futuros prejuizos dos mesmos o oficial do re

gisto de titulos e documentos torna publico o

seguinte:
«I. - Todos os contratos e titulas e doeu

mentes enumerados
-

nos artigos ] 34 e 136 do
decreto n. 5.3 J 8, de 29 de fevereiro de 1940

(contrates de locação, vendas á prestações com

ou sem reserva de dominio, compra e venda de
automóveis, penhores, instrumentos particulares
para prova de obrigações convencionaes de qual
quer valer, etc) PA.RA VALEREM CONTKA
TERCEIROS, ESTAO SUJEITOS A TRANS
CRIÇÃO (registo)

II. - Esse registo deverá ser feito dentro
do praso áe 60 dias da data da assinatura pelas
partes (art. 139, decreto n. 4857, de 9-11-19j9)

111. - O registo será efetuado no domici
lio das partes e, quando estas residirem em cir

cunscrições territoriaes diversas o registro se fará
em todas elas (arf . e decr. citados).

Dessas disposições legaes fica bem claro.que
esses documentos para terem valor centra tercei-]
ros devem ser registados dentro de sessenta dias í
e que, esgotado esse praso, o oficial não poderá Irnais efetuar o registo.

OlL VAZ.

Dr. Sá Pereira
Passou dia 7 do corrente por

esta cidade, o sr. dr. Sá Pereira,
novo Juiz substituto com séde
em Cruzeiro. S. s. durante o

tempo em que permaneceu nes
ta cidade foi visitado pelos seus

collegas e amigos.

DI. Nunes Varella
Procedente da capital:lo Es

tado, passou, no dia 6 do coro'

rente, por esta cidade, com des
tino a Cruzeiro, onde exerce as

elevadas funcções de Promotor
Publico, o nosso presado con
terraneo dr. Antonio Nunes Va
reJla.

S. s. que é destacado membro
da Associa5ão Catharinense de
Imprensa e tambem uma ex

pressiva -fígura da nova geração
de íntelíectuaes barriga-verdes.
Ao illustre filho de Jaraguá e

talentoso homem de letras, os

cumprimentos mais cordeaes do
«Correio do Povo"

Oscar Pereira
Com destino á florianopolis,

onde exerce o cargo de com
missario de policia civil, passou
por jaraguá, dia 7, ';0 nosso

collega snr. Oscar Pereira, que
fôra até Mafra no desempenho
de espinhosa commissão.

Em companhia do sr. Placido
Gomes, S. s. nos deu o prazer
de sua visita.

- •

o SABÃO !

Virgem ecialldadeEsp
de WETZEL & CI'A. JOI('.jVILLE (Marca registrada)

TORNANDO PL ROUPA BRANQUISSIMA!
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