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A visita do Presidente (Ja"Be�.lJt5llêa- ao "Estado de Góyaz
5, Paulo, U, 1- B. _ contra em veios no seio I

"
.

.

A visita que o sr. Oe- da terra, mas sim do ou- r

tuBo Vargas íez á Goi- ro em que poderão ser I
ás tem. um �lto si�nifi: transforma,dos �s rique- i
clido simbólico. pois fOI zas que la existem em 'I
�;. Excia quem deu o estado potencial.
brado inicial de "Rumo Pela primeira vez um

i. aO Oeste", como que chefe de governo entrou
D· t

•

t
.

. HONORATO TOMELIN _._ Caixa 12 Tel -Corpovo- -.- Redactor; João Crespa
indir:ando aos brasileiros em contacto direto com.

lrec OTftprOprle aTIO. --.-

uma_nova rnéta na cons- os nosso� indígenas. O Anno XXD ",,' Jaraguá �.. Sabbado, 17 de Agosto de 1940
truçaO da grandesa do sr. Getulio Vargas, na

Brasil. lã no Oeste es- visita que realizou á Ilha
tá o Brasil de amanha. do Bananal teve oportu
faz-se necessario nos nidade de conhecer va- Será collocado na embocadura doOuadalquivir
dias de hoje a repetição tias tribus indígenas da
da arrancada heroica das maior ilha fluvial do
Bandeiras que desbrava- mundo.
ram os sertões á cata Foi, pois s excia. o pri
do ouro e de indio. Os meiro chefe de Estado
bandeirantes modernos brasileiro que teve con

irão tambern á cata do tacto direto com o pri
ouro, não o o u r o I mitivo �a�itante das ter,
a m a r e loque se en- ras brasileiras

s. Catbarina - N. 1.04J

Rio. - 0 governo da
Italía continua a dístfn.
guir membros de desta
que do [ornalísmo brasí
leiro, significando á nos-

138 imprensa e seus de
dícados collaboradores
a mais ampla 6 cordíal
sympathia. Elemento ope
roso e incansavel dessa
aproximação, o embaixa.
dor Ugo Sola, que, ha
bem pflUCOS dias, reunira
um grupo de jornalIstas,
conferindo-lhe insignias
honor1!icas de seu paiz.
congregou, segunda·feira
ultima, Da séde da em

ba.ixada italiana, os srs.
Pedro Thimoteo, Cher
mont de Brito, JorgeMaia
e Ivo Arruda, destscac!a8
figur8s da imprens8 da
capital da Republica.
Após um jantar de gala,
num ambie!lte de fraDca
amlstoscldade, o sr. Ugo
Sola fez entrega do hon
roso titulo de Cavalheiro
da Coraa da Italia 80S

referidos jornalistas, a·

gradecendo-Ihe$ 8 coo

peração'que têm empres
tado á obra de estreita·
mento e identificação en

tre 88 duas patrias; liga
das pelos mesmos laços
laUnes de origem e de
espirito. O embaixador
da nação amiga explic-ou
as razões principae& que
o levaram a propor 80

goverr.o de seu paiz a

homenagem que, no mo

mento, se realis8va, brio
fiando á saude dos ho
mene de jornal.
Em nome dos homens

geados. ,o sr. Pedro Thi
moteo agradeceu a dis
tfncção com que acaba
vam de ser alvo, erguen
do um brinde ao Imperio
Italiano.

Mad(íd. - Uma giganttsca
eatatua de Christo. que mede
aproximadamente 20 metros de
altura, alçar-se-ã dentro de pou
co tempo sobre a rocha que do
mina o alto da bahía de onde,
ha 448 annos, Chistovão Colom
bo sahiu com tres pequenas ca
ravellas em direcção ao oeste,
para descobrir a America. A es- .

tatua será ��II�cada á borda Emprego do gazode um preciprcro da rocha, na I
"

embocadur� do rio qUHdalquivir genio como com..

e que dominá a bahía de Sal "

Medina e o amplo golfo de Ca- bustlvel
diz. A desembocadura do rio
está situada sõmente a uns 72 RIO, 15 (Agencia Nacional).
kilometros ao sul de Patos, de O Ministro da Agricultura reu

onde sahíu Colombo para sua níu hontem em seu gabinete a

viagem aventureíra afim de de- commissão nacional de gazoge-
Buenos Aires, - O Se monatrar que o Mundo era rê-

nio para o uso daquelles appa-
dondo. relhos em todo o Brasil. Comonado appruvou, a Con
A estatua medirá com sua ba. medida destinada a desenvolver

venção complementar de se, 69 metros e meio de altura, o emprego daquelle combusti
limites com o Brasil, II embora a estátua propriamente vel nos vehiculos de transpor
qual, na «xpreesäo do dita tenha apenas 19 metros e tes como em Goyaz e Matto

relator, senador Sanchez 81 centinetros. ;\ "rota da Ame- Grosso, vae o governo facilitar
rica" será illuminada por um as vendas de apparelhos a gaSorondo, põe fim, cordí -

poderoso reflector electrico, que zogenio a prestação, a longo
almente, fi uma centro-

,
prazo. O Ministro da Agrieul- i\io. - O director geralversla de limites. Addl-do militar
tura autorisou a presidente da-

d O t C.... quella commissão a divulgar os O epar amento dos or
A Ploposito, O senador

do Reicb desenhos e instrucção para a reios e Telegraphos, interSorondo declarou: '

fabricação do gazogenio dos essaóo que está na amplia-
, typo's do padrão official, os mo- d d d

.

'A amizade entre a Rio, 14 (Agencia Nacio- dos das officinas particulares, ção O qua ro e agenCIas
Argentina e o Brasil é a nat) - O general Nieden- bem apparelhadas, para que que executem o serviço de
mais forte garantia de funken, addido militar jun- possam fabricar

_

livremente e encommenda a serem en

paz nesta parte do con· to á embaixada allemã no I
vender o gazogemo de boa qua- tregues aos destinatarios

t· t
.

d'
. lIdade. d'" b I bInen e e essa amlza e BraSil, esteve hontem em me lan.e reem o so, aca a

se basea não somente visita de cortézia ao gene- Coro d d "t
de designar uma commls-

em nosso commum a.nhe ral Eurico Outra ministro a as e ex. o são de funccionarios para
lo de .Tustiça e Direito, da guerr a, ao chef.e do Es- as experincias elaborar in�trucções de ATHENAS, 15 (Trans
como tambem na

?oncor'l
tado Maior do Exercito e com a carvão na.. m?ldes praticas e acc�ssi ocean, ag. allemã) - O se-

dancia de nossos lOte res- ao commandante da 1.a Re- clonai I v.els aos �gentes do mte cretario de Estado para a
ses".

.

gião Militar. rlor do palz; Esse trabalho Imprensa de Turismo, co-
RIO, 15 (Agencia �a�ion�I).- deverá estar conduido den municou aos J'ornalistas es-Esteve hontem no MImsteno da t d 30 d' f' d .

Aviação o engenheiro norte-a- ro e I�S a Im e que trangeuos
mericano· Clenaut, o qual com- I os seus effeItos produzam' de Tinos
municou ao Ministro da Viação beneficios. ao publico. O chipelago'que f?rall? coroadas de exito as serviço em apreço só será
expenenClas effectuadas com o ff " "d .

carvão nacional nas machinas e ec.u .. ? nas agenCIas _I �
da!Central do Brasil. Segundo que emlttam e paguem II�lITUTO ROCHA LOURESaquelle engenheiro, o carvão vales postees. ..

bra�i1eiro é superior ao car�ão Como se yê a medida é Exclusivàmente' para mo-
queimado por algumas ferrOVias .,A dI? , ., t' d lho 'ddos EstadoS Unidos. Além 'das' ue gran. � a cance porque &flS �a8'

•

e - S.' oynn OS,

experiencias feitas pelas loco- vr.m facllttar a remessa de nans e garganta.
motivas adquiridas recentelnen- medicamentos, livros e ou· Dispõe de aparelhosos mais

I MOrreram, .....umte nos Est�dos Unidos, tambem tras encommendas' tranll-
modernos para exame de I

..

foram obtIdos bons resultados t"
sua especialidade. desastre, dezalta.nas ,locomotivas allemãs mais por aveis. por VIa postal, Pai Richl' RdP

- .

b d ã d
. m. ua o rmclpe J personalidadesantigas,agora transformadas pa- SO 0011 IÇ O e pagamen-I Fone, 334. JOINVILLEra aquelle fim.· to no ponte de destino· ... I australianas

I CAMBERRA, 13 (Trans
'ocean, ag. allemã) - Nas
immediações do aerodromo
desta capital occorreu gra
ve desastre de aviação,

. morrendo o miflistro da
BERLI� 15 (Transocean, I va na Inglaterra,_ consideran�o- Guerra, general Sfeet, o mi ..

ag allerna) - O alto com- se os ataques aereos allemaes I
.

t dA'
-

F
.

b k.
.

_ . como inicio de uma fase deci- ms ro a vlaçao air an s,
!pando allemao communtc�: siva para a guerra. O vice-presidente do Con-
Um dos nossos submarl- seIho Executivo sir Henrynos afundou no Atlantico

Londres, 15 (A. N. Bra- Gullet e o chefe do Esta-
� cruzador ���i1iar ingle.z si!) _ Os observadores mi- do Maior do exercito aus-
Transylvama, de 11 mil litares. acreditam que a cos- traliano sir Cyril Brudetonel�das. Apesar das más ta nordeste da Inglaterra nell Whitte.
c0!ldlções do t�mpo, esqu�- será teatro da maior bata- O avião, que conduziadrllhas allemas prosegUJ- lha de todos os tempos, 10 altas personalidades de
ram. nos seus ataques c?n- pois Hitler tentará lançar Melbourne para Camberra,!ra tns!allações portuanas, seus aviões contra aquela incendiou-se em pleno vôo,tndustrtaes, aerodromos, região procurando dividir a cahindo ao solo, completa..barragens aereas e acampa- defeza das Ilhas Britanidas. mente destroçado.mento de tropas ao sul e
centro da Inglaterra. Em O governo 'inglês tomou

C d'ff W t P todas as precauções paraar I, es on e ortland fazer face ao eventual de-foram bombardeadas as

installações portuarias de sembarque de paraquedistas
Brighton Lewes, as uzinas na Inglaterra.
transf,ormadoras de electri
cidade de Salisbury e as
fabricas de armamentos.
Ao sul e sueste da Ingla
terra os bombardeios con

centraram-se especialmente
contra os aerodrQmos e

concentrações de tropas em
Allershot. Ern consequencia
dos ataques aereos noctur
nos realisados pelos ingle
zes, em numero reduzido,
na noite passada, foi des-
truida uma igreja em De
richsweiler, não sendo além
disso causado nenhum dam
no. As perdas do inimigo
no dia de hontem elevaram
se a 28 aviões. Dos nos-·
sos 12 não voltaram as
suas bases .

Um Christo monumental Fundação de Colonia Nacional' Agricola
RIO. Nu despacho

que o Ministro da Agricul
tura teve com o presidente
Getulio Vargas, ficou as

sentada a fundação de uma

colonia nacional agrícola
no Eatado de Ooyaz, con
stituida por lavradores e

indios da região- A colonia
se formará nos moldes e

nueleos coloníaes do Mi
aisterlo da Agricultura.
dando o governo alerra
arada aos agricultores, que
receberão lotes de 20 hec
tares ca da um, além da as
sistencia technica agricola
(; medica.

Para li educação dos fi

ma nova época para azo

na sertaneja e será, sem

duvida, o marco inicial pa
ra a «marcha para o oes

tell. Dessa colonia partirá
uma estrada de rodagem
para o principal centro de
entroncamento, asseguran
do escoadouro para as pro
ducções locaes.

Será outcosim organiss
da uma cooperativa afim
de facilitar a venda dos
productos obtidos pelo$
colonos. E' desejo do pre
sidente Getulio Vargas que
esse emprehendim"!nto seja
feito com a maior rapidez.

Encomendas
postaes

lhos dos Indios e dos Ia
vradores será installad o
um grande aprendizado
agrícola, onde se fará a

aíphabetisaçâo dos meno

res e se ministrarão ensi
namentos de agricultura
racional. mecaniea e car

pintaria rural, alem de no

ções de historia patría e

civismo.
.

O titular da Agricultura
já providenciou a ida de
technicos ao Estado de
Goyaz, afim de proceder
á escolha do local e terre
no para o inicio immediate
da referida colonía,

O presidente Getulio
Vargas manifestou ao al
ludido titular o desejo de
QU9 assas realisações se

façam immediatamente, at
tendendo ás necessidades
daquella região. E' este o

primeiro acto objectivo do
presidente da Republica a'

pós a sua viagem ao ser

tão de Oayaz, viagem essa

que proporcionou a s. exa.

contemplar do avião a im"
rnensidade :

I..<lS florestas
virgens da bacia do Xingú,
ver as cabanas dos indios
existentes na floresta e as

grandes areas circumdando
Goyania, que pedem o

braço civilisador, de aceor

do com a moderna techni
ca agrícola- A criação des,
sa colónia vírá marcar u-

será collocado no proprio cora

ção da estátua, e outras tres lu
zes serão projectadas pela p .. r

te trazeira para cima, á maneira
de um halo á cabeça da estatu«,
A luz principal será visivel de

uma distancia minima de 60
milhas desde o -mar-

Condecorados Convenção de li..

pela ltalia jorna" mites entre oBra ..

listas brasileiros sil e a Argentina

Torpedeado um cruzador
PIo

Conforme era esperado, por
deu entrada hontem em nosso

to, o transatlantico ,inglez "Hi
ghland Brigade", que ha muitos
dias era aguardado.
O barco 'inglez transportou,

inclusive os em transito cerca
de 200 passageiros, dos quaes
80 destinanram-se ao Rio.
i§flA maioria dos passageiros do
"High land Brigade" era com

posta de crianças refugiadas,
sendo que 26 desembarcaram
em nosso porto. .

O EMBAIXADOR CORBIN

que na enseada
nas ilhas e ar

de Gyclades, foi

torpedeado, ás 8,30 de ho..

je, o cruzador grego "Hel..
Ie", que se encontrava na"

quella localidade devido ás
festas da Viagem de Tinos,
achando-se embandeirado.
Dois torpedos erraram o

alvo, chegando á praia, on
de explodiram. Um tercei
ro attlngiu o cruzador bem
no centro do costado, cau
sando a explosão das cal
deiras e o incendio no tan ..

que de petroleo.

Crianças inglezas que procu
ram refugio na America

do Sul.
Q cHlgh/and B�/gade» não poude zarpar de
Londres, dévldo á IntenslJicação dos ataques

e do b/oquilo al/emão á Inglaterrs.
Noticiaa «Gazeta de Noticias: de seus dois filhos, Lydia Ma

ry e Nigel, tambem desembar
cou em nosso porto.
O "Highland Brigade" não

veio de Londres. O seu ponto
de partida foi o pequeno porto
de Jourock, nas costas da Es
cocia, devido á actividade da
aviação e do bloqueio anemão
contra a Inglaterra.

Cultura do' feijão

Continua, sem interrupção, o ataque da

ayiação germanica ás Ilhas Britannicas

Para repovoar os

leriDpes do ADIa"
zonas

O ministro da Viação
communicou ao l.loyd
Brasileiro que, de accor
do com autorização do
presidente da Republica.
deverão ser concedidas
gratuitamente quatro mil
passagens aos trabalha
dores nordestinos desti
Dados ao repovoamento
dos seringaes do extre
mo norte.

Pelo "H'ighland Brigade" via
jou para o nosso porto o em
baixador francez, Charles Cor
bin.

O sr. Charles Corbin era o
embaixador francez junto ao

governo britanico até o "caso"
de 01.'an que motivou o rompi
mento das relações entre esses
dois paizes. Não concordando
com a attitude do ex-General
De Gaule, o sr. Corbin embar
cou pelo "High land Brigade"
para a America do Sul, onde
em nossa Capital, aguardará
ordens do governo do Marechal
Pétain.

Rio, 15 (Agencia Nacional -

Brasil) - Nos Estados de Mi
nas Geraes, São Paulo, Rio
Grande do Sul, Paraná, Espiri
ta Santo e Goyaz é intenso o

cultivo de feijão, verificando-se
safras avultadas. Em 1938 a

producção total do feijão no

Brasil foi de 14.390.600 saccas
de 60 kilos, destacando-se Mi
nas Geraes com 8.874.000 saccos,
São Paulo com 4.100.000 saccos
e Rio Grande do Sul com ....
2.700.000. Apesar de ser mais
modesta a cultura do feijão, a

qual constitue a base alimentar
do brasileiros, é uma das prin
cípaes preoccupações agricolas
do dosso povo. Existe mais de
80 variedades de feijão sendo
entretanto os princípaes o "mu
latinho" e o preto, de grande

Pelo "Highland Brigade" de- acceitação não só nos nossos

sembarcaram, em nosso porto, mercados como no exterior.I'A
os jornalistas francezes que to- superioridade nutritiva e o agra
maram parte nas luctas de Dun- davel sabor da nossa variedade
kerque e Flandres, Jean Man-I

escura devem ser eonhecidas
zon e Pierre Charles Denins. no estrangeiro. O Ministro da
A esposa de um funccionario Agricultura está empenhado em

do Foreign Office, sra. Gertude I divulgar no exterior as qualida
Haigh da Fonseca, de nacionali- des alimenticias das variedades
dade brasileira,�em companhia do nosso feijão.

Desde domingo succe

dem-se. dia e noite, quasi
que sem interrupção, os

ataques da aviação allemã
contra as Ilhas Britannicas.

BERLIM, 14 (Transocean) -

Os ulimos dados fornecidos á
Agencia Transacean, por fonte
competente, revelam que no
dia de hontern, em todo es se

tores, foram destruidos pelos
allemães 112 aparelhos britan
nicos, dos quais 74 abatidos
por aviadores germanicos, em
combates aereos; 16 derruba
dos durante o ataque aAlborg
e 42 destruidos em terra.

OUTROS PASSAGEIROS
LONDRES, 12 (A. N. Brasil)

- Nada menos do que 500 a
viões allemães iniciaram hoje
as operações do terceiro dia
da "Blitzkrieg" contra a Gran
Bretanha atacando em massa e
em verdadeiras ondas sucessi
vas desde o estuario do Tami
sa ate a costa sudeste alcan
çando o pais das Gales.
Hora após hora surgem quan

tidades espantosas de novas
ondas de aviões allemães.
A Real Força Aerea e a de

feza.:anti-aerea mantem-se em

grande atividade.

Oftensiva bri
mnnica

LONDRES, 16 (o.P.) -

Corrimunicou-se que nas

primeiras horas da tarde,
o inimigo estava desenvol
vendo uma ampla atividade
aérea defronte á costa nor-,

de�:�bem foram avistados II Nos Balkans
aviões alemães sobre um Roma, 15 (Transocean)
povoado do interior da zo-

- Parece que o incidente
na sudoeste. italo-grego entrou em uma

face de grande atividade'
diplomatica.
A proposito, informa-se

que o ministro plenipoten .. ·

ciario grego em MoscoU'
visitou o comissario do Ex
terior, Molotoff, solicitando..
lhes intervir no sentido de
evitar que a Bulgaria se
aproveite das circunstancias
atuais, para apresentar as
suas reivindicações sobre
a Taracia grega, obtendo
um porto no Mar Egeu .

Communicado
italiano

�.�
,,

.
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BERLIM, 14 (Transacean) -

Segundo informações fabsoluta
. tamente certas, no dia d.e hon
tem os ingleses perderam o

total. de 95 :aviôes, sendo de
24 o' numero de aparelhos per
didos pelos allemães.
Desde 11 de agosto, os brita

nicos perderam 281 aviões e
(JS allemães 89.

ROMA, 15. (T.O. ag. allemã),
- O alto commando italiano
communica que as operações
na Sommalia Britannica pros
seguem, travando-se violentas
luctas, nas quaes participa ac
tivamente a aviação. As nossas
tropas fizeram prisioneiros e'
capturaram armas.

LONDRES, 15 (Agencia Na
cional - Brasil) - Fontes au
torisadas declaram que tropas
allemãs concentradas na Norue

.

ga e Hollanda estão promptas
WASHINGTON, 15, (T. O. ag. para a invasão da. Inglaterra

anemã). - Respondendo á uma
e que o ataque sera desenca

interpeIlação do deputado Wal- deado ca_so os ataques aéreos
ter Andrews dareunião da com- que. e,stao �endo ,:xe�utados
missão de assumptos militares PO! m!ermedlo da aVlaçao. alle
da Camara, o Secretario do De- ma se]am coroados de eXlto.

partamento da Marinha, snr.
Frank Knox, expressou o pen
samento de que alnglaterra não
resistirá mais de 60 dias a in
vestidaOfuIminante 'dáAnemanha.

Londres, 15 (Agencia Na
cional)- Discursando hon
tem á noite pelo radio, o

Ministro da Guerra decla
rou: "Para nós a verda
deira guerra começará quan-
do tomarmos a offensiva, mã annunciou que a guer�
quando ferirmos o inimigo ra terminaria em 1940.
em sua propria casa. E' o Pensamos de modo diver...
mei6 p ual se ganha a so. Para nós a verdadeira
guerra e tal1•. em é o que guerra, em que o imperioNOVA YqR.�, 14 (Transoce- pretendemos fazer" Em se- britanico lançara' a totaI1'-an) - A oplmao publica norte- .

.

americana segue com emoção· .gulda accrescenta O snr. dade das suas forças, ape..
a �igantesca lucta que se tra- Eden: "i\. propaganda alle- . nas começou." ,

.: " �.<. _' "_ ( ':, :f
- :

,

A Inglaterra
annunciada pelo

sr. Eden

não resistirá mais
de 60 dias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Correio do Povo - "1940

'Quadro demonstrativo da receita, despesa
e saldo das caixas anexas ái esêöläs'�stiWJ-'

duais da 9.a circunscrição I,d�r,!pt�f?' .r�<

o ano de 1939' i�:'"'" r

.Nr: Estabelecimentos

Municipio de Jaraguá

1 O. E. cAbdon Batista.
2 Alto jaraguá 19
3 Alto jaraguá 84

I 4 Barra do R. G. do Norte
5 'Barra do Rio Cerro I
6 Bornpland
7 Braço do' R. Oavalo
8 Eatr:ada Isabel
9 Estrada jaraguá 99
10 Bst. jaraguã Esquerdo
11 Est. Neva de Retorcida
12 Estrada Rio Novo
13 Francisco de Paula'
14 Garibaldi
15 Hansa
16 Ilha da Figueira (1)
17 Retorcida
18 Retorcida
19 Ríbeirãe Molha
20 Rio da Luz
21 Rio da Luz Alto
22 Rio da Luz Vitória
23 Rio Cerro I
24 Rio Cerro II
25 Santa Luzia (1)
26 Tres Rios do Norte
27 Vila Chartres

Saldo de 1938 Receita de 1939 Despesa de 1939 Saldo p. 1940

1:661.500 1840.- 1:649.400 1:852.100
�198.- 257.300 124.400 330.900
117500 238.100 77.500 278.100
69.200 224.- 193.200 100.-
149800 171.- 74.600 246,200
121500 166,- 50,400 237.100
101.700 141.500 165.200 78 . ...-

107.400 165900 48900 224.400
149900 198.500 69.- 279.400
21.800 4.- 4.- 21.800

111.200 46.- 118.500 38.700
117.500 187.500 4.- 301.-
6.700 110.- 59900 56.800

366.500 222.- 290.100 298.400
200.- 227.600 128.700 298.90.0

103.400
21.300
125,700
197.200

130.800
141.900
191.300
146.-
293.-
158.-
189.500
276.-

166.100
IM.IOO
67.600

148.�(lO
120.400
19.-
63.800

317.800

68.100
S.IOU

249.400
194.400
172.600
133.-
125.700
261.200303·-

332.800 114.500 177.200
55.800 168.500 152.-

270.100
72.300

6:202.7004:639.400 b:008.900 4:445.600
=======-====-==---====

10:648.300

Municipio de tampo Alegl'e
1 G. E. =Lebon Regis>
2 Avenquinha de S. Ante.
3 Batêas' de Baixo
4 Batêas de Baixo
5 Batêas de Cima (1)
6 Campinas (1)
7 Fragosos

.

.
8 Papanduva
9' Postema (2)
10 Queimados (1)

" 11 Batêas de Baixo (2)

46;).-

92.500

586.100
42.300
60.800
34.900

425.500
55.800

279.700
43.600

546.600
98.109
248.-

. 78.500

217.-
56.-

74.000
35.800

967.800

�'r,�l?dito --Mutuo Pre�ial: '. • •

FUNDApO NO ANNO DE 1914

'I � Maior e rnais acreditado Clube de Sorteios d B .

I; FLORIANOPOLIS
o rasll

.
'" Rua Visconde de Ouro Preto 13

qADR de C AB.�E ç�.j' � � ,Resu.llado do 311. Sorteio realizado em 4'Ioosto de de 1940

Il�
CADERNETA N. 6462

! Pre�ios em mercadorias no vator de 6:100$0_
�

FOI contemplada com mercadorias . .

I.. de seis contos e cem mil reis (6'100$00
moveIs e tecidos no valor

I r pertencente ao prestamista Juve�al G MO), tí a caderneta n .. 6.462

I � tanal. . ar ins, residente em Pan!

I� PREMIOS EM MERCADORIAS xo VALOR DE RS 3
� 3965-Jac�b Kenabel Sobrinho Santo Amaro

. 0$000

I• 3669-Jose Werner lrajai
'

J 17672-Leopolde Ra'scke Rio N .

h

I
4370-Basilio Hortizi, Nova D=���be�ta

.

3819-Eduardo Koloskí, Carazinho
4169-Roberto. Pedroso, Florianopolis

:<' I 17163-Jorge J. Domith, União
4587 - R?cerval Silva, Florianopolis1577- Líberato Guarim M f P12953-Abil' D ar. ins, _ aulo LopeslO ",amos de ASSIS, Sao Francisco

PRE�!�5c;_J_M: MRER�ADOR!AS NO VALOR DE RS. 20$000
18121 AUlz BOdngues Pereira, Camboriú

- rno uze, Joinvillc
7663-Herna Nelhío;'Joinville '

'2229-Hel�na Maria Simas, Biguassú '

n:�g=Do:'IVal Fernandes de Oliveira, Rio Negro5344_��llhBrf!le :arques _VIeira. Florianopolís
18174-Ruí Boa:;� d: ���n�'blta!ai '

0101 N S h
' u arao

5619=0os�a en ora do Remedío, Ratones
� snr Santos, Ponte de Imaruím

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS 10$0002927-Dulce Néa Costa It
. .

.

11077 J
.

D
" ajai

17953=Mse. 1ngas Kivt?wski, S. Mateus

18987-J �.r!a na Morch, Retorcida

193,)O-0� la_R'ddos Santos, Sertão da Trindade
17065 O II:Yhlo � Costa Pereira, São Francisco

-

lUI. ermma Cordlliro, Picada do Sul

���6635-Jlran� Alves de Oliveira, JoinviIIe
- ustíno Pereira Lima Bananal

::Z?44-Se?astião Francisco Cardoso, Penha
• -Ar! Bodergan, São Mateus

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
14241-Rosa Maria da Silveira São Francisco

,

1296-lziquel A.sis. Joinville
'

11054-Lina Fuzão, Itajai
19462-Antonio Assunção, Rio Negro
2325-José S. Veiga Curitiba
8444-I1da Maria dos Santos, Paulo Lopes
6023-José Antonio de Oliveira, Tubarão
3537-AItíno Becker, Rio Negro
2330-João Cardoso Gonçalves, Florianopolis
3829-Antonio Moreira Sobrinho, joínvíllê,'

"

Florianopolis, 5 de Agosto de 1940.
.

VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho
fiscal do Governo Federal.

'

Proprietarios: J. MOREIRA e CIA.

(jFIASPIRI II
alivia e reanima

Palace Hotel
o anjo protet,?r de seus filhosle a

LornbrigueiraMinancora
Vermííug« suave e de pronto efeito.

,

Dispensa purgante e diéta!
Serve para qualquér idade, conforme o n:

(1, 2. 3 e 4).
'

Proteja a saúde de seus filhos e a Bua

própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remedíos.

Compre hoje mesmo uma "LO:\'IBRIGUEI
RA MINANCORA" para seu filhinho.

Ê um produto dos LABORATORIOS "MI
NANCORA" - JolnviJe

.

�",,�««-_(CX(��i)J)� Faculdade de Comercio do Paraná
.

(ESCOLA REMINOTON)
,

Fiscalisada pelo Governo federal
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
xiliar de comércio. Internato e Externato.�=: Banco Agrícola B COIDIDsrcial

.

de Blumenau

!1ENSTRt/AÇA�O FILIAL: JARAGUÀ - Rua Cei. Eruilio Jourdan
----------. Caixa Postai n. 65 � End. Telegr.: «CAIXA»
:IC==��==�==:IC Matriz: Blumenau

III 4 maior descoberta II!
III para a mui h e r III
III FLUXO" III
III SEDATINA III Faz todas as operações bancarias no Pais.

III o REGULADOR VIEIRA. III Abona em contas correntes juros de

1'11 A mulh�r r;_ão soUre-III 2'/., 4'/., 4.1/2'/., 5/. e 6"/.
Ta dores . Os juros são pllgOA Oll capitalizados semostralmente.

III
.

III Deposite as suas economías no
Alivia as coticas

III uterinas e� � horas III Banco Agrícola e Comercial de Blumenau

III
Emprega se com vanta

IIIA'
Além disso: Orgãos e Harmonios da eo-

ui gern para combater as economia é a base da pros- nheeida marca BOI-IN . Pianos Essenfelder,

III ne res Branc' C ,. I
bons e baratos. Instrumentos para Banda

.

as, o icas II peridade! Uterinas, Menstru e fi' .,
e ·Jazz-Band • Cordas, Palhetas para Cla-

II,· pós o parto. III Va. Sa, depositando mens'úll'::)Dte li ib�ignHicantp,
rirú L:iS e Saxofones e demals Miudezas Musi·

_---__......._--_......'-...
;'.............-�.;;..;.:"�- E'podelcsocalmante, e ,qUlwtia de 20$000. nUD t.. c. ;itö '·Dl-P!JSituP. pular".

cntS, Peçam c3talogos e preços ao

Bild b d A G III Heglll�dnr por eXCE:I"n 111
.

� 4,1/2'/., fi/ i t {'onomi�tlrá Representant'e: Paillo Kobs
,

e raD o II omes" III
cia. FLUXO SEDAtINA111 E.m um ano R'. 240$llOJ mais os jmos de Ri' 5$872

S O 1.- ...
'.

t- a-d O r I i pelli BUi! ,comprovada � Em dois anos Rs. 4go$OOV mais os juros de Rs. 22'905 Caixa Postal, 39 • 5 Ã.O 13 E N T O
.... III' eficacia é. I eceitada por

III
Em treis anos Rs. 720$000 mtJis .; s jJ.lfOS de Rs. 51$637 LI'nha Sa-o -hC<>O".I·SCO

..

d I" T 'b
'

.

ma"" dplQ 000 me\..J,·"os Em q.uatro anos Rs. 960$OnO .malS os J'uros de Rs. 90$609' ;[',.. '"
povlSlona O Pl! o ri unal de Apelação, registro n. 236,' e de·.IA ' ., -' u....

, E

j II
fLUXO SEDATINA m CinCO aflos Rs. 1:200$OOu mais (iS juros de Rs. 144$271 �nnmrmmrrmnrmYnnmn�,m"mmmmmrmmmml'"

damente inscrito na Ordem dos Advegndos do Brasil, Secção de I ' III Em dez anos Rs. 2'400$000 mais os juros de Rs. 626$759 L..3�".,�l'..\'N.I:������!:..I
-s. Catbarina, com escritorio tml JARAGUÁ, onde paga os devi I

encontra se elll toda II (Dos juros são dei:!uzidos ainda "'1. réferente quota de previdelicia) "

�� dO:i::P;:�:r�����';���li��.�A�;.�'d;i::';��j;�.'" �_..��;,���, H�����:S��!�;�: ���2g i/�':. I;]V72.áS 15 I �� .ÇQ\(�íQ 110 pQVQ,� =="""",,�,=�!l'!I

A MELHOR BICICLETA

Carlos Hoepcke S/A.
fjlial.: ó Ioinville

"',

.,
" ,...

Já", :i",;:t, t',�"';

Filiais em: Joinville, Jaraguá, Hamonia e Mafra

Capital: 1.2(10:000$000
Reservas ca: 600:000$000
Deposttos e saldes em C/C: 18.000:000$000

[![{JlJj&OOJlOOE1ml'l'lrml'lnnnmtOOl'Jn�

INSTRUMENTOS DE MUSICA
EM GER A L, e s p e c

í

a Im e n t e :

'Harmonicas
simples, semitonadas,

crornaticas e a Piano das
.

afamadas marcas

Hohner, Sartorello, SIradella

BandopeonsI,
t'

ALfREDO ARNOLD (AA.) OS MELHORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Medidas centra o açambarcamento' VIA'-O''H-RS' dia,!as e!1' con!õr-I Semana forense
e a especulação _

taveís Llmoustnes
,

'1
'

NOTAS
.,

'I'vogado legal da Prefeitura

Entre BI:.UMENAU e CURlTYBA Com, a nova lei.. de oro Mun!cipal de [araguâ, as

ganização judiciaria de Es-: seguintes ações exec�tlvas
Sahida de Curityba' ás 6 horas tado, Decreto .. lei n, 431,1 contra 0S deve�ores, José

Rio Tendo em
•

• Passagem por Joinville 9» de 19 de março do oorren- Becker, Eugen.lo, Murara,
.
- VIS- cornrnercío no sentido dos estaduaes e munlci- L d OI j ã

t t r -

d Chegada em Blumenau 12 » te ano, a nossa Comarca UCIO e I�elra,. o. o
ta a r�ce� e ex IDCç!l0 a de equilibrar os preços paes para cumprimento I de Jaraguá, que até então Mac,h,ado. Jose B!n�er,
CommlssaolAba�teclmen - em um nivel compativel da resolução tomada bal-

e vice-versa.'
pertencia á 3.a Circumscri EmIlla SansC?n, Virgíllo

to e, a .necessldade de eom o padrão de vida xando as respectivas in- De domicilio á dornlcillo. ção Judiciaria, com séde Boehm e Marta Orubba.

medidas tendentes_ade. das populações. Delega- strucções á medida que 'Ponto d- parada el JartlDuá: «HOTEL CENTRAL» na cidade de Joínvlle, pas
Precedeu-se audiencia

íender a producção na- rá poderes aos delega- se fizerem necessárias.
It sou a fazer parte da 4,a

cional nos mercados in- Proprietario: CLOTARIO SILVEIRA Circumscrição Judiciaria, €Ie instrução fl julgamento

t
' com séde em .Blumenau. das ações executivas pro·

'., ernos, assegurando o Dagora em diante. pois, movidas pela Prefeitura

equilibrio entre a, offerta Senuestro do navio lithuano em seus ímpedímentos, o Municipal, por seu advoga-
e a procura e evitando- ...

HOTE'L BECKER dr, Juiz de Direito da Co· do ,legal, dr, Lobão de

se ao mesmo tempo a "Ciltvaira" DO porto do Rio '

..

marca será substituido pe- QueIroz, contra os, deve·

especulãção e' o açam-" ,

Rua CeI. Emlho Jourdan -, Jaraguá �o ,SUl lo dr. Juiz de Direito da dores Theobaldo Sanson,

barcamento a Commis-
RIO, - A requerimento do "de perder ,todo 9 mr- Está situado no melhor ponto da cidade. Quast vls-á Comarca será substituido Paul? Huebbel, Germano

, de O Moore Me Cormack b
'

cl pelo dr. Manoel Murtinho Kcrnín e Leopoldo Boss-
são da Defeza da Eco N

.

ã SI
' ,

neno e o .�avlo 80, sua vis á Estação ferres. Dispõe de óptimas aecomoe a-
Pínheíro, que ha dias to ha,�er, hav,en,do o mm, Dr.

,

N
'

.

I
. avegaç o, A, o JUIZ da responsabllidade, requereu ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.

nomla, a�l�na, usando 13.a vara cível di:ter�ino� o sequestro que foi final. Banhos quentes e frios. ' mou posse e assumiu o JUIZ �e Direito, em todas

das atribuições que lhe o seque�tr? d� �avl(j _I-I mente concedido e execu HYGIENE CONFORTO PRESTEZA exercício do cargo de Juiz elas, Julgado, por sentença,

são conferidas por lei thuano Cíltvaira - ha dias tado. Substituto desta Circums procedentes as penhoras

acaba de adopta
' en�rado neste perto. O re- O juiz da 13.a vara íun- Linha Ele Omnibus á porta Preços razoaveís. erição, efetuad�s:.. Os bens pe�ho.

_

ar uma fendo vapor, com a an damentau sua sentença ac, Proprietario ' Carlos Albus., Os Juizes Substitutos, rados ,!rao ser vendl�os
resolução _que recebeu n�_xação da Lith�ania á U centuando que quer pela gozam, actualmente, das em _letlao ou hasta pubhca,
a approvaçao do Chefe n�a? das Repúblicas So lei do paiz da lavratura • garantias de vitalicidade, a nao ser que, antes, pa-

de governo e assim se vleh�a�" recebeu �rdem de do contracto, quer pela, O advogado Placl" imovibilidade e irredutibi gU€!" os devedores seus

resume: nenhum com.
se dirigir ímmediatamente lei brasileira, prevalece a

EU X I R DEN O G U E I R A do Justino Gomes lidada de vencimentos, nos débitos e custas,

merciante em grosso ou
ao po�to russo de Mur !ei d.o Br�sil e saliento,! a o remedle que tem depurado prestou um culto t�rf!1�s do art, 91 da Cons

-

.
,

dá' I
mansk.

.
.inexistencia de relações o' .s.ngue de tres geroçóes f de respeitoá Jesus títuição- _

o dr, Juiz julgou prece-
a varejo po er 9 terar A ordem vinha acom do nosso com o governo Empregado com exito nas:

dente a ação de divisãode

preços constantes do ul- panhada da informação de russo não se podendo Cristo e homena.. Comemorou-se no dia imovel em condiminio pro-

timo tabellamento da que a vida da familia do dessa' forma .reconheoer Ferides
geou o Presidenté onze, mais um aniversarie movida por Alfredo feiler

, commissão extincta 011
commandante Martin Osis, qualquer autoridade ás or Eczemes

Vargas
da fundação dos cursos e outros contra os demais

os ue se vi
' ,

t que. se acha á frente do dens daquelle governo em Ulceras, [uridicos, no paiz- Data no condóminos, por seu advo-

b I
q ,er�m e� a- naVIO, responderia pela ehe- contrario a legitimas inte- Manches Com a honrosa prssen- tavel, não a esqueceram os gado Placido Gomes-

,e,ecer sem motivo JUs· gada do vapor a? porto resses protegfdos pelo Darthros ça dos srs. tenente Leoni. bachareis em direito e ser-

bflcado. mdlcado. E o refendo com- Brasil. Espinhas das Cabral Herbster, pre- ventuarios da justiça das

São considerados mo- man�ante aprestou-se dian Por fim o magistrado, Rheumatismo feito municipal, Mario Ta comarcas de Joinvile, São Deu entrada em Cartorio

tivos justificaveis de alte. te dISSO para parHr. em vista da urgente ne· Escrophulas vares, representando o Dr. Francisco é Jaraguâ, que, uma ação de re.forço de

ra -o de re ' It
o, Moore Me Cormarck cessidade ,de ,ser, ,cumpri. syphililicas Arno Hoeschel, tte, Ney reunidcs em lau�o �anque· hypoteca promovIda por

ça p ços, a a a porem celebrara em Nova da a medIda JudICIal con, Franco, Osorio Saraiva, Ary te. no Club Jomvllle, na CarlosRadunz contra Franz
resultante de melhores Y9rk, no dia 28 de Junho cedida pois o navio já eS'I�

Sl-.I.\P�E o MESMO I... Paiva, Leúnora Ne'(1es, Ar, 'cidade deste nom.e, a fes-, t1essdmann .e uma execu-

preços pagos aos pro- ulti!"?, contr�cto com a lava d� fog os accesos, de·
c:

YEMPRE o MELHOR!... thur Mueller, dr, Muniz de lejaram condignamente· tlVa promovIda por Ber-

ductores ; de onus de- Latlvlan Shlpmg Compa· terminou ejue, a 'diligencia ...UXIR DE NOGUEIRA Lebão Queiroz, JoséAnto Ao banq,;,ete compB:re- n�r�o Grubba contra Eu-

correntes da alta de trans::: �y� p;la" qual o. navio se pudesse realizar fora de I il....,Gr:'d" Oepurativo :h '�n(JU".J nio Mattos. Heleodoro Bor- ceram os JUIzes de DIreIto, gemo Wolff·

Porte. c b t"
, Clltvalra carregana man- hora, tendo officiaes de '

.'�

ges, José Arruda, Max Juiz Sub,stituto, Promotores
•

I �m u� lVels, ma- ganez do porto desta ca
.

r d d
. t) M Id I J

' Md' P blico" ad agados e to
tenas primas Importadas,' pI'tal para o de Baltl'more

IUS Iça a o cumpnmen o

V
.•

e o a, ase a urelra, U ., v
,

.,' O dr Lobão de Queiroz
ao mandado cerca das 22 " ais a

'

José Karam, Wal:lemar dos os serventuaJ.'tOS das
'

,

"',

as seccas ou phenome- nos Estados Unidos. horas e meia. Os officiaes S p'
, -.Qrubba Ana Braga Herb' sédes e dos distritos das advogado da Fazenda do

nos climatologicos, inuo- As�i.m o, mi!1erio fora de justiça ante a possibili, • rancisco7 ster, i.u'iza d� Mátos e OI·' tres comarcâs visinhas,. a- E�ta1°' con,cor�?du com os

duções, pragas vegetaes adqUirIdo a firma Cyro �ade de uma. r�acçãö por Queres comer uma boa ga Horn Arruda e senha. lém do Prof!1otor Publico ?a cu fOs. pr�ce 1 oSr nâs
etc., que venham affec-

Vaz, desta praça, que cal parte dá guarnição do na peixada Oll camarão ritas (vone Luz, Odalzita de Bom RetIro e o bacha· �ven. anosC � eSb �?h e

t
locou a bordo as 5.600 to· vio realisaram p. diligencia, _.,' Borges, Ana Narosni, Ur- reI comandante do 13 Ba I ennque ar os UI er·,

ar a colheita ou rendi· neladas do contracto. Jul- acompanhad'os qe um caD
nao keszte, e no sula Dornbusch, Irene Wen- talhão de Caçadores. , n:te K(;lnell, �od?lfo March.

mento e rare�r os pro' gand�.�e prejUdicado com tingente de fuzileiros na- JBofel Cenfral sersky e Lia Buhr" no dia,
e MatIlde Pmhelro.

ductos ; a osclllação na- a decls�o do. commandan vaes munidos de metralha-I _ " 19 �do corrente foi solem· MOVIMENTO

tural resnltante da safra te .Martm OSIS, e ameaça- doras.· Sao FrancIsco. nementa inaugurado no ga O dr· Promotor Publico ----,---...

de accordo com as ve�
-

" " blnete de trabalhu do nos opinou pela pronuncia ja I DR, J. I. ROCHa LOURES
rificadas nos annos an� •

'

' '_ S? :colle�a advogado ,Pia- réo Bertold.o Bruns, a_cusa' MEDICO ESPECIALISTA

ieriores 1'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.,.,.,.,.,.,.,..,...A mdQ Justmo Gomes, !l.lma do pelo crime de fenmen·
I

'

Olhos, Ouvidos,
Ca

.

,
,gern de Jesus Crucdlcado tos leves no mmor Ronal.1 Nariz e Garganta.

� d�eomm�rclan.t�ou
Adolar SC'h"w''ar'z'.·

e o retrato 'do �nr. Presi· do fiedler· .

, Rua Principe.fone334.
mdustnaI respondera ISO- rlente, da Repl:bl�ca: '.

-

. 'JOINVILLE
ladamente pelos seus a- "

A 'Imagem de ·Custo !Ol �
1 fora� requend�s pelo ' ...__IIIIIIII ..

etos e são passiveis de descen'a�.a pelo prefeItq, d{·, Lopao de QueIroz, ad

I
tte, Leollldas Herbster e o ---------------------

mu ta de. 1 a 100 con- E d t I DOLAR C 32 retrato :do exmo snr. dr.
tos de reiS, nos termos ,n eeço e ego cc ')) aix� postal, "Gctulio Vargas, pelo snr. I & n DOCE LARdo artigo 8 do decreto· P..aB�isco do Sul Sfa. CafbariD8 tabelião Mario Tavares, re� L.ft.K1 '.

"

-

.

•..
,

lei n. 1.641 de 29 de presentante de, �r, Arno'
"

•

Setembro de 1939 sem
Pedro Hoeschl, J.UIZ da �o.

, , ! flores e bandeIras naelO-

preJulzo das penalidades naes ornamentavam o ele-

i:r:�::!��:��E Em�ar�UBs' Dos'�'aG�Os �::p��tJ�n�o�:�i�;�e.
Jdi�posições do decreto-

.

- ,Pl�f��dO��is�la1�; ���
til n. 869 de 18 de No· bela elocução. com a elo-
vembro de 1939, que quencia que lhe é peculiar,
define os crimes contra dizendo dos motivos das

a economia popular sua

N
.

homer_tagens q,;,� préstava

gua�da e s�u �mp:�go, avo g'a � aN o �h��lSà� J����:ca��, P:e�
Sao paSSIVeiS amda

,

'

,féito € ao dI .. Juiz de Di
das penalidades acima reito de Jaraguá, ,

as pessoas naturaes ou Termi�ado o ato inau- .�,

juridicas que: retiverem j g}lral, fOI o adv?gad,o, Pla-
estoques co� objec�ivo VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO �I��SGg::s c��lp�����t:a�
de especulaçao; pratlca- Navegação entre Bucarein (Jolnville) e ao seu escritorio da rua

rem manobras como' presidl:nte Epitacio Pessoa

proposito deliberado de Santos, .Angra dos Reis e Rio de Janeiro, , 80.m hom�n�gem ao dr

manter a alta dos pre-
directamente sem transbordo. J�lZ de Dtrelt� e ao Pre·

cos nos centros consu.
' feIto. em segul?a S.S. ofe-

._.
, Encarrrega-se de classificação, medição e embarque receu âs autOridades e de

ll'udores, quando os ar'
d t d 'd' d' d mais convidados uma so'

t.,
e o as as especles e ma eiras serra as, beneficiadas, em tóros, etc.,

1905 estiverem a prp.ços culanta churrascada á gau,-
baixes nos centros pro-

Cereaes e mercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do cha. no elêgante parque

dedores, e formarem' Paiz, bem como para O exterior. 'do hotel central, f�rtame�
«trusts» no commercio Recebe cargas de importação, do Paiz

te regada a cerveja ê VI·

,
nhos, Esta decorreu num

com o firn de açambar· ou do Exterior, para desembaraço e ambiente dê muita camara-

• camento. ,edespacho para as praças do interior. dagem e distinção. As ho,
A Commissão de De. menagens promovidas pelo

Jeso da Economia Na -
Tem sempre vapores em porto, carregando • rmazens propriBs • Desvio da Eslr. Ferro sr. Placidü Gomes. mar,

.

It' 'd .'. -
caram uma noite chic' e

c�ona ornara, prov� en· ServIço garantido e rapldo. - Preços modicos ! distinta nos anaes da S00,
elas para collaborar com

'

lii1 ; cidade jaraguense e a to
O produdor e com o ii .,., ..,•••,.,.,.,.,.,.,.,•••,.,.,...,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,•••_ dos deixou otima impressã,
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Os motiveis .Justificavei. 4e a1teraçlo de pr...,.

'fINTAS • ESMALTES • VERNIZES
YPIRANGA
,..OTE:G.EM E SJüßu.aAM

Não pinte sua e••, seIIImoveis,
etc. .sem amlizar • insubstituivel

material YPIRANGA

�������������������������������������������������������������������������
� ,Cervejas: O�ro Pilsen .. Catharinense Nová .. Malzbier �
,� Vinho braDco "Moseie"

caxiasM'. A ,I W I L 'H E L M
Vinho braDco d o c e "SOVIS" �

� Licores Aperitivos �
� _

Vermouth - Copac '

, lARAOUA' (lO SUL. Santa Catharina Mayerle - UD er
, �,

��t'!IIl!ll:!!lt'!lll!lt'!lll!lt'!ll.nt'!ll�lI:'!11I!l[!I!l[!l!lt'!ll!Jt'!IIl!l['!l�[!I!l[,!!lt'!lll!':lI:!l!lt'!lll!lt'!lll!ll:!!l[!!lt'!lll!lt'!lll!lt'!ll!lt'!ll1!l��['!��!,?t'!IIl!l[!���II:!I!l[!!lt'!ll[!I!lC!I!l��Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.EQcr.e UDla hipotese e UDla
realidade

Serviço especial da U. B. I
DE JOSE' FIRMO

Opinar sobre as cau- desde que foi conquís- craticas, instaladas exce

sas da guerra todos opi- tada pelos ingleses, ha lentemente nos postos
.nam, São raros, no en- cerca de oitocentos anos de controle, não quize..
tanto, os que estão com- foram sufocadas com via- ram ceder aos argumen
preendendo os íenome- lencia A revolução de tos de um homem que
nos que a determinaram. 1921 poz um ponto fi- estavam decidido, de .qual
O individuo que es- nal na vida de milhares quer forma, a .dar hber:

posa a causa de um dos de irland�zes. dade de
.

movimentos a

beligerantes, em regra No Egito, as coisas sua pátria, custasse o

não aceita argumentos ocorreram maís ou me- que custasse.
contra o lado de suas nos da mesma forma. O grande erro dos

simpatias. Perguntei re-IAqueles pobres diabos aliados foi um unico:
centerneute a um bacha- nunca tiveram nem têm descreram das forças re

rei, mais ou menos al-] direito a coisa alguma. novadoras do. Reic�.
fabetisado a rasão dele Qualquer movimento é Julgaram que Hitler nao

defender 'tão exaltada- cruelmente sufocado. iria á execução de seus

mente os princípios ba- Senhores do mundo planos c�nf?rrnando·se
sicos da politica inglesa: donos das posições es- com o cativeiro da Ale-

politica de domínio, de trategicas, os ingleses manha.
. .

tutelagem do mundo, em sempre impuseram' a sua Os homens políticos
prejuiso da índependen- vontade. Quando os seus da Inglater!� e da Fran
cia e dos ínteresses de frios "gentlemen, ainda ça foram vitimas da sua

nações menores. de polainas. nada con- excessiva confiança nos

Ele tergiversou. Cons- seguem, não ha tergíver- classicos proce�sos que,

trangi-o, no entanto, a são: John Buli despacha em .fases anten?re�, .su
dizer algumas bobagens os seus crusadores para btrairam os dois países

jà caducas. Que a Ale- os portos dos paises da derrocada.
.

manha victoriosa seria recalcitrantes e tudo se Houve, em ultima ana

um pe'rigo, ;porq�e pas- resolve facilmen�e, is�o lise,. um erro �ravi�simo
saria a dominar o uni- é, tudo se resolvia íacil- de interpretação, Julga-
verso pela força. mente. rarn que a Alemanha

Quer dizer: entre uma Hoje o cenario é bem não passava da �ameaça.
hipotese e uma realída- diverso. Decidida a uma Mas ela empregou Ei for-

de, isto e, entre a hipo- revisão no estado de ça.
.

tese do domínio alemão coisas da Europa, a Ale" E não teme o Julga
e a realidade do domi- manha conduziu os seus mento futuro da historia.
nio ingles, ele preferia Exercites, de triunfo, ás
esta. portas da Orã-Bretanha. DESPERTE A BILISUm professor, desses Antes promoveu entendi-

que não honram muito mentos diversos, sugeriu DO SEU FIGADO
o ensino, no Brasil, re- soluções amigaveis, esta- Ia CaIomeIaIIos-E SIIIt.ft III
velando um Iamentavel beleceu "modus vivendi". CamaDispostoParallllt
desconhecimento da ma- Ninguem lhe deu ouvi
teria que, provavelmente dos. As potencias demo
tambenr ensina, historia
universal, assegurou-me, Edital de CitaAoperfeitamente tranquilo, �

que o povo ingles não O Doutor Arno Pedro
quer nem nunca quiz Hoeschl, Juiz de direito
nada dos outros. Ape- da Comarca de JaraguA,
nas protege as nações Estado de Santa Catha-

incapazes. rina, Brasil, na forma da.

D· d I
- lei, etc.

lante e conl usoes
F bu: t d az sa er a08 que o

LaO comprome e or�s, e:c· presente edital, com Q

puz-Ihe, com paclencla,! prS80 de trhta dJels vi.
os processos tiue os bri .. rem, ou dele noticia ti
tanicos empregaram á' verem ou interessar pos·

conquista do imperio sa, que, estando se pro'

h
.

E cess.!lndo por parte. da
que oJe possue�. �- Fazenda do Estado a exe- !'\E'sjriodOl
ses processos nao prl- cuçAo contra Carlos Sronehil..
maram pela tolerancia. I

Richter e tendo o Olicial Escrophul,*
Todas as revoltas que de Justiça certificado

Convelecençel
se registaram na Irlanda nAo o haver encontrado,

,
que se encontra em lu· 'lINHO CPEOSOTADO

----------

gar incerto e não sabf. �_,-!",:!:.!!"8d(), de .alida.

Adoptadoofficialmente do, cito e chamo·o ti

comparecer ou fazer se
no Exercito representar no prazo de

EI.IXIR "914" trinta (30) dias para di·
zer sobre o penhora

Com o seu uso, nota·se em letta em seus bens sitos
,
Trate-a, sem narcoticos

poucos dias:. . nesta cidade sob as pe-1. - O sangue limpo, de Im- '

purezas e bem estar geral. nas da lei. E para que
2. - Oesapparecimento de es- chegue ao conheclmen.

pinhas, Eczemas, Erupções, Fu· to de todos mandou Ua·
runcul'l_s, Coceiras, Feridas bra- Vlal O Ipre�ente edital e
vas, Boba, etc

t d' 1"3. - Oesapparecimento com- ou ros e IgU� .eor pa·
pleto de RHEUMATISMO dõ· ra serem allxados no
res nos ossos e dôres de cabeça. lugar de costume e pu.

. 4
..
- Oesappareci�e!lto das blicado pela Imprensa.mamfestações syphllllicas e de D d itodos os incommodos de fundo ado e passa o nesta c .

syphílitico. dade de Jaraguà, a08
5. - O apparelhe gastro·intes- vinte e sete dias do mez

tinal "e!,eito, pois o -ELIXIR de Julho do ano mil no
t14. nao ataca o estomago e

não contem iodureto. vecentos e qualen.ta. Eu, apeneo, "arar II to••". com uma ou

N F A du:u.l dose•. Tres vidros bastam para
E' O unico Depurativo que ey ranco, escrlV 0, O

o tr��um.,nto completo. Experiment ..
tem attestados dos Hospitaes, subscrevi. Esta contor. To•• , 10110 ás primeira. manifesta

de espe,:ialistas .��s Olhos e da me o original, do que ç;;.... Só lhe pode ..' fnr. hem. EHp�-

Dyspepsla Syphlhbca. dou 1>-
ci"lm.,>te ;ndic"do pMa " nçao.

'='. Ue g08tO muito agrudu't'el. I'r ç!) do

V.·dros duplos ... idro: 5$500. Ern tO()il8 àe. pha��maciul!I.

Jataguá, 27 de Julho de Off"r'a .,speciul, ."cort., eote annun-

Já sé encontram á venda con· 1940 cio e mande-o com seu endereço para

tendo o dobro do liquido e cus-
O escrfv"o

c. I'. 687, Rio, para receber, grat;••
tando menos 20 % que dois

N F
a. lind", E..o d., hi.loria� para "'.. 'mç ....

idros pequenos. ey ranco
v_o

��B@�

AYilo abatido

, !!li
Avião de combate inglez abatido pela artüharia anti-aerea allemã

Seu i1gado deve cterramar.�
aente. no estomaao. um Ufzo de bUlI.
Ie & bilis não corre livremente. -
alimentos não são dfgeridoa e apodre
eem. Os gazes in� o esto_o.
Sobrevem a prlslo de ventre. Voei
lIente-se abatido e como que envene

nado. Tudo li amarao e a vida li um
lD&1'tyrio.
Uma simples evacuaçIo nlio toead

a causa. Nada ba como as famoS811
Pill1ll.q CARTERS para o Figado.
para uma acção certa. l!'uem correr

livremente esse Ufzo de bUfll. e voei
eente-se disposto para tudo. Nlo cau-

8&Dl damno; Ião lluaves e contudo slo
JllAravilbosas para fazer a bUis correr
livremente. P8Ç!I, as Pillulaa CAB,.
'!'ERS para o FIpIo. Não aecelte
imitações. Preço 3$000.

Toues

I� E' um ,perigo ":.:

a'mortecer a Tosse.'

-

MatiO Grosso vae

ter enorme ffabri..
ca de calpdos

EDITAL

Imposto s/Industria e Profissões

Edital de citação CAI.CEBINA
O MELHOR TONICO

INFANTIL

ESPECIFICO DA DENTI-
çÃO

A saúde é o melhor bem
da vida. Mas, nem sempre
se tem saúde. A CALCE
HINA dá saude, torça e

belleza ás creanças e as

torna alegres e resistentes
e com optimos dentes.
A CALCEHINA é o medi
camento de confiança de
todos os msdieos pediätras

do Brasil.

Noticiam os [ornaes , De ordem do Snr. Co
O industrial tcheco jan letor, faço publico que.

Bata adquiriu por 30 eon- no decorrer do presente
tos um grande latilundio mez de Agosto, areeeade.
em Matto Grosso, perten- se nesta ColetorIa, o im
eente á Companhia de posto aeíma relativo ao

ViaçAo SAo Paulo e lo- 2. semestre do vigente
calísado nes muníeípíos exercicio.
de Regente Feijó e In- Os contribuintes que
diana. Alli vão ser cons deixaram de efetuar o
truidas 200 casas para pagamento no aludido
operados, estando já ter- prazo, poderAo satísfaael.
minados os arruamentos os no mez de Setembro
e iniciados os levanta- com a multa de 20'/..
mentes dos alícerees re- Terminados os supra.
sldenciaes. Em Indiana citados presos, serão es
tícarão es ottíclnas das tratdas as certidões de
fabricas que se destinam divida para ter logar a
a produzir calçados, bo- cobrança executiva com
tões e artefatos de cou- a multa de 20'/.
ro e osso, tecidos de
oleo e conservas, alem Coleto:::ia de Rendas
de um grande Irigoriltco, Estadoais de Jaraguá, em
4 mil operaríos, aproxí- 1 Agosto de 1940.
madamente serão empre- O Escrivllo
gados de ioicio nessas Heleodoro Borges.
industrias.

O Doutor Arno Pedro
Hceschl, Juiz de Direito
da Comarca �de [araguá,
Estado .de Santa Catari
na, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o

presente edital virem,
com o prazo de trinta
dlas, ou dele noticIa tí
verem ou Interesser }lOS·
sa, que, estando se pro.
cedendo por parte (�da
Fazenda do Estado a exe

cução contra Beínoldo
Konell e tendo o Official
de!Justiça certificado não
haver encontrado lo de
vedor Reinoldo Konell
que se encontra em lu
gar incerto e não sabido,
cita o e chama-o a com-

parecer ou fazer se re- O annuncio é a alma
presentar, no prazo de
trinta (30) días para �di·
zer sobre a execução
que lhe move a Fazenda
Publica Bstadoal, 80b 8S

penas da lei. E para que II Sangue - Sangue - Sangue II
��e���s�o;:::::i::�!� II SANGUENOL II
o pre�ente edital e ou-

III II't troB de igual têor para I
serem afixados no !ugar III (Formula aU.mã) Ide costume e publicado
pela imprensa. Dado e II' Unico Fortificante nomu'!- Ipassado nesta cidade de i do com 8 elementos tO�ll'

A d di d I cos: Phosphoro, Cala0, IJaragu ,aos ez 8S o Arseniato, Vanadato, etc.
mez de agosto de mil

I
Com o seu uso no fim de

Inovecantos e quarenta� 20 dias. nota·se :

Eu, NeyFranco, escrivllo II
1. - levantamento .geral

O subscrevi aBS) Arno d�s forças e .volta Imme·
. •

.
dlata do appetite. .

Pedro Hoeschl, JUlZ de II 2. - o esapparecimento IIDireito. Está conlorme por completo das dôres de

O origina.l do que dou fé. I c�beça. insomnia e nervo· IA' O d sismo.
Jaragu ,1 e agosto

I
3 - Combate radical da

Ide 1940. depressão nervosa e dÇl
O escrivllo :

II
emmagrecimento de ambos

INey Franco. os sexos.

,
4. - Augmento de peso

III variando de 1 a 3 kilos. I
Pharmacia de Plantão IIII o SANOUENOl é uma

Igrande d�s�.?berta scienti·
ca, - opmlao do Dr. Ma

EshrA de plantão ama- III noel Soares de Castro.

nhã a Pharmacia «Centrah _3E:_�E:_�E3JC

Uma lata de Calcehina dura
seis mezes - Em todas

as boas Pharmacias.
Edital n. 1.109

do negocio!

Em seraJ., oe r(Ornedios contra a tos.e.

em 'Yez de tratarem o mal. ineeDsi
biliaam o organismo. E' o efteito do

narçotico. No emtanto. é prf'!ciso fa ..

"
-------------------

zer desspparecer a t(}'I18e. que ehe- --_.

.....---------_._-_._--_._..

l'erDlento Medeiros

De ordem do sr. Prefeito Municipal torno publi
co que durante o rammte mês de Agosto arrecada·
se na Tesouraria da Prefeitura Municipa: de Jaraguá
e na Intendencia de Hansa, o Imposto s/ produção
Agricola e Pastoril.

.
Não satisfazendo (). pagamento no referido mês DO &alio Waldemar Rau, estrada

Cosinha de 1.a ordem - Almoços e Jantares SondwIchs !icará o contri�ui�te sujeito á multa de �o·/. sobre o Nova deRetorcida abrObaDtado por
��_.,. Imposto no pumelro mes,' sendo então feita a cobran· '

ça jU;dicialmente. . '. '. I CaID.JllIDICI'O
.

T��oWâda da Prefeitura 'Municipal: de, 'araguá, 1 L
de Ag�stp ,:�;e-194�., I. ',). ". .,.'.)

,
"

__..... ---_-�_ "â�"'.F·, V,osgerau, Tes,Q r ito",'"
,,�. "il. ',.

"1' ii .

Ma quasi sempre, á8 p4'::iOre8 ('on

aequencitllll. t.: até hoje, para o tra

tamento da los.e co�linuD:m a prf"
.alecer rerla. plaota., muito (:onhe ..

ddaa da medicina cueeira: a grindelia.
a lobr:lia .. o rhum de Jamaic1J, o

gUACO f". 8ohrf"tudo� o agrião. F:i. o

qlt� rxp2ie� a �rficn�ia do Xarope
To"s, "uja formula é a maia (�liz as

sociação deGen. pla:llu�. Toas não faz ..

Bar e Restaurante Benetta
Rua Marechal Deodoro antigo Hotel Wensersky

Cervejas - Bebidas nacionaese estran

geiras· Café - Doces

-- -- -

-.
- -

As C:ItE1A,N!Ç.AS QUER�!'A

P'RO'TE'C'C; ÃO
Elias precisa-m-/de
Kolynos. Limpa s.eus

dentes rn..elh.or e com

segurança e destróe
os gérmes q.ue ata
cam os dentes e cau

sam a cárie.

Edital

Produto de alta qualid<1de para DOCES,
BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELARIAS

ADVOCACIA.

PLACIDO J. GOMES
PROVISIONADO

Causas ClvelS, commerciaes e Crlminaes,
Inventarios e Cobranças.

Comarcas de São Bento, Mafra e Jaraguá.

E�criptorio em J a r a g u á : Rua Preso ;(pilacio Pessoa

Attençao! Attençao!
Sabbado .. Dia 7 de Setembro

GRANDE BAILE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ifr!'>GoooooooooooooooooQOOOOOOOOOO(}()� _�IiIIBiIIiBIlBiHlIillillllIillBilIil__1iI Atenção
� H' -JORDAN & GIA ii CU'IDIJBD'O' 'II __

Para �o�hecimento dos interessado� e evita�
g g III � C1tl" .

III futuros pre]UIZOS dos mesmos o oficial d.o re

o I I g III ,III gisto de titulas e documentos torna publico o

g g iii '
" III seguinte :

.

.

o Casa Matriz: JOINVILLE .' S. Catharina g iii Preserve a' sua saude CODl' a -III cl. - T{ldos os contratos e títulos e doeu-
8 Endereço telegraphico: ·INDUS» - Caixa postal, 75 g iii

' l2J mentos enumerados nos artigos 134 e 136 do

g Telephones 514 e ÇOL g III CC' � decreto n. 5.3 J 8, de 29' de 'fevereiro �e 1940
o Filiaes :

o III i iOMI ' , fi) (contratos de locação, vendas á prestações com

g g III I.ossa \ III ou sem reserva de dominio, compra e ve!lda de
8 MAFRA, CANOINHAS, JARAGUA'. 'o III

., iii automoveis, penhores, instrumentos particulares
8 (Santa Catharina) g III '(ii para prova de obrigações convencionaes de qual-
s RIO NEGRO, SÃO MATHEUS ts IIIA Ih lDal·S adequada e 111 quer valer, etc) PARA VALEREM CONTt<.A

§ (Paraná) g li) IDe or, IIIITERCEIROS, ESTÃO SUJEITOS A TRANS-
o g f§J •

b t I§J CRIÇÄO (registo)8 o iii lDals ara a II! II. I Esse registo deverá ser feito dentro
g H e a M a t e s (§J II) do praso de 60 dias da data da assinatura pelas
8 r v g 111, P,eßt iaformarões á: Joio Emmendoerfer iii partes (art. 139, decreto n. 4857, de 9-1l-19??)g o iii s- s 111 III. - O registo será efetuado no domíci-
g em grande escala g 111 Deposita de Madeiras á avenida Oetulio Vargas. III lia das partes e, quando estas residirem em cir-
8 SECCOS E MOLHADOS g III ' 121 cunscríções territoriaes diversàs o registro se fará
8

por atacado g 1IIli1lillllfillillillillilllllillillilrllllllllillilli1flJrllil.lillillilll!lIIli)�1Il111 em todas elas (art. e decr. citados).
g g Dessas disposições legaes fica bem claro que
8 Exportação de Productos g

,/ .� (2
esses documentes para terem valor centra tercei-

g
P

g. �@r!fi)@ o

PO.lla � a M 11nan c o ra
ras devem ser registados dentro de sessenta dias

8 do aiz g e que, esgotado esse praso, o oficial não poderá
08 go-' 11\\ rn�"';rmilt?\\. fPfÔ}r?flrlrP�t?\\ mais efetuar o registo.Fabricantes do afamado 'W 1!lI��IJIJII�1W II ��IW� �WJ

--:-o o
.I -a8 CHA' DE MATE "INDUS" g

o o

icooooooooooooooooo o oooooonooooooooooi » Âr-tTI-S.4RM TELL «

NUNCA EXISTIU DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'
IGUALI

I
Operaçles, Doenças de .enboras,

A Farmácia Cruz, Partos
de Avaré, (S..Paulo)
curou com a cMl· Consultas pela manhã no Hospital, ã tarde das
NANCORAII ülce- 2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio Vargas, es-
ras que .uem o 91411 quina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura.
conseguiu curar. fALA ALLEMÃO

Dna. Carolina Palhares, de [oinville, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! I
Adotada em muitos hospítaes, casas de saúde e �__ .!1!!!!!. 'iiiiiilii===== _

clinicas particulares. II E'STRELLA HOTEL IAVISO iMPORTANTE: - A' verdadeira «Pomada
Minancora li nunca existiu a não ser em suas II POSITO II----- Proprietario: PAULO T. -----

latinhas originais com o emblema simbõlico acima.
I QUARTOS SEM PENSÃO 11Outro Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

"Attesto que consegui, com o CORA em sua latinha original. I RESTAURANTE no plano terrec
'

Milhares da allIStados comprovam o sau valor f:t�n��, �e��::1 �! A:,:!co br:�: REPAREM BEM AO COMPRAAR I
O I

Telephone do Hatei, 1371 • Telephone do Restaurante, 1420
•chite rebelde que .me atormen- E' um produto dos Laboratorios «MIN NC RAlI A TODA HORA:' IItoudPor Il!uito temãpo. cotm o U· de JOINVILLE

'III Canja - Camarrão - Peixe - Bifes diversos
II- so e vanos me icamen os : a

d h G' h
..

D W Id
·

M rechen bem dos que soHrern, passo o frango_ e-g�el �
- alt? a com. petit pois -

r. a emlro azu
, presente, autorizando a sua pu- III Macarrao á Italiana - Filet de peixe - OmleUe II

• ��ci�::Íia." Pelotas - Floren-
Cure seus males e poupe seu bom dinheiro Churrasco - Saladas diversas - frio� �ortido�Medico

, Confirmo. estes aths�ados:IDr' eomorando na III Praça 15 de Novembro, 24 :: f'loflanopobs WConsultorio e resídencia : E. L. Fe�relra de AraUJO (FIrma
Pb

·

N � �, -iiiiiiliö ãiiiiiiiiõ'iiiiiiiiiiiõ'iiiiiiiiiiiõ_ '

Predio Hilario Piazera, tua Mare;hal Deodoro il����r�a�l1 de 26 de Março aranacla ova
(proximo ao entroncamento da estrada ferrea) Deposito ger!,l: Laboratorio Pei- de ROBERTO M. HORST

torai de AngiCO Pelotenss
Pelotas Rio G. do Sul

Vende-se em toda a parte

DIL/ LUIZ DE SOUZA I verdade sempre Iriumpha
ADVOGADO Como se vê do attestado do

cidadão Antonio Pereira Liberal,
que só com um vidro do PEI
TORAL DE ANGICO PELO
TENSE curou duas pessoas da
familia:
"O abaixo assignado declara,

a bem da verdade, que, tendo
sua senhora e uma filhinha de 2
annos de idade feito uso do I
PEITORAL DE ANGICO PE·
LOTENSE, ficaram completa
mente restabelecidas de uma

tosse perdinaz, que tanto as a.

Hligia, somente com .um vidro
do maravilhoso Peitoral. -Por ser
verdade firmo o presente attes
tado, - Pelotas - Antonio Pe
reira Liberal".

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Telefone, 34

NÃO TUSSA! TOME O
�)J� XAROPE

._�, '(ONTRATOSSE
USAI HA 25 AHIOS - O MELHOR E O MAIS BARATO

Atlende damados a qualquer hora do dia ou da noite

-

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

CLINICA aaURGICA

a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece
,

seus artigos á preços .vantajosos.

do

Dr. RENATO CAMARA

Escritorio de advoc'1cia
Dr. Marinho Lobo

Fantastica!
Diarimente atende-se neste escritório para servi-

_ ços judiciarios e administrativos,
FALA-SE PORTUGUEZ, ITALIANO eALEMÄO

,

(Das 7 á 17 horas)
Assoanbrosa !

ta
I

I UI açao\

•

que a já popularmente conhecida

Casa Antonio Tobias
sita á Rua Presidente Epitacio Pessoa em [araguá, por motivo de mu

dança de fírma e para facilitar o balanço, fará de um vasto stock de
mercadorias; como sejam: !

Casemiras, Linhos, Brins, Sedas, TricoUnes
Voiles, Chitas, _til tudo, em lindas e variadas
cores _til - Algodões, Morins, Riscados, etc.

Armarinho e Miudezas
Tudo será vendido pelo custo e abaixo do custo. E' uma Liquidação como

ainda não houve em Jaraguá. Não é para ganhar dinheiro mas sim, como

já foi dito, para facilitar o balanço.

Approveifem 'esta ·opportunidade
Casa Antonio Tobias

Rua Presidente Epitacio Pessoa 'Jaraguá do Sul

Guerra contra a

Especulaç�o ! :
Luta

-

centra os espéculadores que se approveitam da
guerra para elevar exageradamente os preços em pre

juizo da economia popular.

A VENCEDORA
do ELIAS em Joinville

quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra, se·

gue sempre o mesmo methodo : ter grande stock para
vender o melhor e' SEMPRE PELO MESMO PREÇO.
A guerra é labia dos especuladores. Não se deixem en

ganar - esse negocio de guerra é potoca velha que já
não pega - os tecidos 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 campeões absolutos
da praça. O nosso stock é sempre o maior da praça.

. Uma idéa dos peç os
,

á 2$000
á 3$800
á 5$000
á 4$000
li 3$500
á 7$500
á 3$800

Seda estampada, cores modernas
Façoné de todas as cores

Sedas estampadas
Sedas xadres
Seda mongol
Romem de todas as cores

Lamê de f.bdas as'cores

Devido a falta de espaço deixamos de mencionar os
demais artigos, mas garantimos o que V. S. desejar,

encontrara, sómente, com uma visita á

A VENCEDORA
Avenida Getulio Vargas = )OINVILLE

JARAGUA' Rua Mar�chal Deodoro
Prédio Emerich Ruysam

�����������O�IiI������111 NOTICIA.!IOSIiI
li em lingua portuguêsa
I Estação: 'DJP til BERLIM

II Onda 1s.s1 m • 1I8SS I,('&:_ I
til Hora� 10 a 1015 e ii,
121 11

.

a 11 15 III.
11.1 iii

I hora local' �"
111 noticiarias de uIt ima I
I hora diariamente =1IIIIIIIIJliJlmlllllllIilOllllllfililliJlilfIIl'§lLilIIllil

�.'.l.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.l.'.'.'.'�'.'.'.'.'.'.'.l.'.'.'.'.'.'�I'.'.'.'.'I'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.,.,.,.,.,.,.i.'.'.'.,.,.,.,.tl'.'.�'.'.'.i.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'M'.��
COMPLETO SORTIMENTO
de F a zen das, Armarinho,
Miudezas e Pe rf uma r ias JORGE �ALUM �I AI

COMPRA E VENDA POR
ATACADO E:. A VAREJO
A t i g o s de 1,a qualidade

Ft.ORIANOPOLIS Telegrammas cSalumll - Phone, 1.394
RUA ,CONSELHEIRO MAFRA,' 44

! .

�
-

'SANTA CATHARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As partidas de bola ao

cesto, sabbado ultimo, ne
Foi remetido ao Dr. encontrarás diariamente Salão Atiradores, entre os

Juiz de Direito da comar-
no HOTEL CENTRAL.l quadros do S. C. Brasil e

ca o inquerito policieial ' fiação S· C, de Joínvílle,
requerido por Sergio Po- o melhor de São Fran- despertaran desusado in
mianowski. contra José CISCO. teresse, sendo assistidas Farä sua ex-

Patricia. por numeroso publico. Am- tréa h o j e a

bas as partidas f<?lam ven- companhia e

Mais um concerto cidas peles quadros visi- questre, aoro- .

batica ' e zoo
de musica fina I'

tantes por pequena diffe- logica «Gran-
I rença de pontos- '

No dia 24 do correntel
' London ::ir·

no sldl10 da sociedade Festa do S. C. Brasil cus», com

d Ati d t á J
' grandioso e

e
,
la ores er ugarl Dominge, proximc., dia confortavel

um 'exelante concerto 24 do corrente, terá Bua pavilhão ar'organissdo pelo novo I realisação a anunciada festa mfldo á rua
conjunto musica) de

Ja-,' do S· Co Brasil, na qual Mal. Deodoro.raguá e tambem abrilhan. o citado club desfraldará Com um elentada pelo quinteto join- sua nova bandeira· Haverá co artistico devlllense sob a batuta do alem dos jogos de futebol, primeira armaestro OUo Pfuetzen- dos quaes participará o dem, apresen'reuter. quadro do Gymnasio eBom tando trabaOs amadore& da musi· jesus», de Joinville, inter· lhos os mais
ca classica sra8. Fischer essantes competições de sensacionaes,

RIe8lst,roCivil
e Mazureehen e srs. Fran- tiro ao al�o, tombolas etc. o ,cOran-Lon'.

cisco Fischer e França E u� optIma chops, boas don Circu s»Vosgerau principaes fi. cerveJas e um succulento vem de regl's-Artur Mueller, Escrivão d s artieta
-

rguras o .. iii Ja a· c�urrasco esta!ão a dispo- tar pleno suco� Oficial dCl Registro Civil guaenses que tomarlo slção do publico. cesso nos mal'-da 1. distrito da Comarca é certo r b Ir
- n 8se con ece erao .

ores cen"rosde jaraguá. Estado de San- i us rim i •

,
aS8 m se p e ros No camno .#0 Alll'anl'!a do pal·z.t. Catarina. Brasil. aplausos. r UI )",

faz saber que' compare- Alem dos numerosmu- No torneio de demingo, Apresenta .tambem grande parque de animaes amestra- Nascimflntos
ceram em cartorio exibindo sfcaes o fncansavel Car- rliealizado no campo do AJ- dos, como leões, tigres, lhamas, macacos, poneys. etc. O lar do sr· frança Vas-
os documentos êxigidos 1 W It i di ança, sahiram vêncédores, gerau, thesoureiro da Pre-
pela lei afim de se habiJj· vOesrsosa n�m���:nd�oubai� dos quadros medios, o�Pa· Aviso &8 CO'�das de,

feitura Municipal, e de SU!!
hrem para casar se : lados e cantos pela so. raná. e dos quadros prin' - ..... &&. esposa acaba de ser enn-

Edital n. 1.109 brano sra. Pfuetzenreu, cip.aes, o Al�iança, que con Nos abaixo assigoados dominlO ' quecid� com o nas�imento
Willy Hary Felix Wensers- ter. qUlstaram ricas taças. declaramos :que de hoje de mais uma herdeira.
ky e Hildegarda Shelow: Desde ja é de prever em diante nlo nos res· Esteve regularmente ani- - ....'---------------.....-----

EI�1 sotteirJo.. �Ioltorista, um grande successo pa· O annuncio é a alma ponsabilis a r e m o 8 pelo Taada a tarde turfista de Aos freguezes e possuidores das
naSCido em omvi e, aos ra o novo festival que _ que accontecer se appa· domingo, na pista da rua
17 de setembro de 1907, faz parce de Uma serie do negocIo! recerem quaeequer aoi Marechal Deodoro· Os dois
domiciliado e residente nes que se iniciou com a fes- maes nas n08sas proprie. pareos inscriptos correram
ta cidaele de jaraguá, filho ta para o Preventorio.

'

dades bem como nOIl ter· mais de uma hora de in-
legitimo de Carlos e de Somos gratos ao con·

�*"*'&�'
renos alugados. I tervallo, ganhando o pri-

Catharina Wensersky, a· vite que pessoalmente, '�",.Ji Je.r8guá, 16 8·940. meiro. a egua eTraviata», de
quele falecido. . nós fêz o er. Carlos Wal �I'Francisco Alberto Voigt propnedade do sr· Adolfo
J:la, solteira, domestica, ter.

l
Julio Piazera. Schmalz, de Blumenau. e

nascida ne:õte distrito, aas
!la o segundo' a egua eMiner'

1 de junho de 1919, Ido !ti
'

val>, de propriedade do sr.

di���:t�d, ���:��e��v�e�: ; End. Tel.: cOROMAIA. c:X::::::;:-�:WI Pa�IC�:i��:�d;r!S��!!:�
:t�!���d:, ��haA�ea �l�:.: BORGES; Rli��:�: �. B. C. S.a Ed.

Rua Mano�EiO:;��� �;tade n. 14 11�u���0��ra�:c�iOa�ar�r�
dorn Strdow. • li ganisadores das corridas

Jaraguá, 12-8-40 I de domingo, sors· Carlos
E para qUê chegue ao

O f4 m.
Hass e João Emmendoer'

conhecimento de todos pas- 'f9J11tn ,-n,CI aIo. fer, que reservaram a fe�'
sei o presente edital que • V �� � da das entradas para a-

será publicado pela impren· = quele patriotico emprehen-
sa e em cartorio onde se· REPRESENTAÇÕES � dimento.

e._rá afixado durante 15 dias. DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS •
---

Si aJguem souber de im·
E M ß A R QUE S • Ca�borros

pedimentos acuse os para

I poIl-1fI'e)-a'esfins legaes: I
I .

...

A t M: li -

• r'-"
de raça pura, encontram·

=��rrl��U�a�

�x- 1,7 - 8 - 1940

Campanha, da gratidão 1111
"

..

Importancia depositada na agencia do Baneo Grande concerto, ,voca,1,Agricola e Commercial, conforme

Lista n. 134 a cargo �:d�::!:lnKa!:� 1:1�g:��g � instrumental, e Bailados71 idem Walter Mueller -.- r.
59 idem Jorge Bahr

.
5.000 I138 idem José A. Pereira 6.600 ' sob a direcção do

54 idem M -x Eggert 16.000
CImportancía arrecadada de entradas . sr. arlos Wolther

pera as corridas de 11 de agosto 360.000
Somma Rs. 1:557.700

Despesa com a impressão de bilhetes
de entradaa para as corridas 8.000

Saldo 1:649.700
Solicitamos a ,todas as pessoas que recebe

'J'am listas a fineza de devolverem as mesmas,
subseríptes ou não, para satístação do controle.

A Commíasão-

no dia 24 de Agosto
Inicio ás 201/2 hor:as

no Salão dosAtiradores

A renda dessa noitada de arte será destinada para compra de

Exposição 'de moveis da fabrica um piand <que ficará perten�endo ás Soc!edades de Atiradores e

Adolpho iChnltze, no magazinedos. Esportiva de [araguã., ,

.

srs. May '" Fischer
-

�_C�.__.««(._III

ESPORTES Sociedade dos AtiradoresA convite especial do sr- tos na ampla vitrine do
Adolfo Hermann Schultre magazine dos srs- May &
estivemos esta semana na Fischer. um porta guarda
bem montada 'fabrica de chuvas com espelho. um

moveis qUE . esse habil aro, porta-ehapéos, finamente
tista da madeira installau acabado, e escadinhas para
ã rua Barão do Rio Bran- vasos de cactus. O leitor
co, nesta cidade, percor terá também opportunidade
rendo todas as dependen de confirmar o que disse'
eías, onde tivemos oceasião mos, visitando a exposição
de apreciar finos moveis, de moveis do snr- Adolfo
executados em madeira de Scbnltze, Que funccionará
qualidade, em tudo iguaes durante a proxima semana,
aos fabricados em outros dando assim uma prova
centros do Estado- insophismavel do quanto
Entre os moveis que .tí já progredimos nesse ramo

vemos opportunidade de da industria da madeira.

ad�irar serão hoje expos-

A Sociedade dos Atiradores levará a efeito
nos días 31 do corrente e 1. de setembro duas in
teressantes festas soeíaes,

No primeiro día, a tarde, terá lugar a tradí
cional festa do tiro real ao alvo. No día 1. de se

tembro, comemorando o seu 34. aniversario de
fundação haverá um grande torneio de tiro ao

alvo, pare o quaí foram convidadas es sociedades
des municípios vísínhos, .

A dísputa será em alvos comuns e numa dis
taneía ue 50 e 150 para 88 díversae espectes de
armas.

Em cada alvo serão disputadas duas meda
lhas de ouro e eíneo de prata a serem dístríbuí
das ele acordo com os pontos alcançados pelo
atirador.

.

Alem disso haverá também disputa de valio
sos premíos.

A noite lerá lugar um baile social com ti

díatrtbuíção das medalhas e premios.

Corrida de bicydetas
Promoverá a directoria

do Clube Aymoré, em com

memoração á data de 7 de
Setembro, interessantespro
vas ciclistas para os dois
sexos- Dentro de poucos
dias serão aceitas as ins
crições dos concurrentes
aos valiosos premios, em

local previamente anuncia
do. A exemplo das festivi·
dades. anteriores promovi
das pelo gloriosç clube tri
color, é de se esperar o

mais nitido sucesso.

Peixes e

Camarão

HOJE: Gran· London Ci rellS
Notas· polieiaes Bola ao cestol

Na delegacia dê policia
foi aberto inquerito poli
cial para apurar a rsspon
sabiltdade do furto prati
cado contra Adolfo Kihdcl
e Paulo Neitzel.

o sr. delegado de poli
cia deu provimento ao re

curso apresentado pelo
;Pfoprietario do caminhão
5'03·86 R S, reduzindo
para 100Sooo a multa
imposta por inf�ação de
regulamento do transito.

\

� "CORREIO"
Lacerda Coutinho foi um dos bons poetas catharinenses do

passado. Modesto mas erudito, deixou nas -Ovídíanaa .. provas
. ínconfundiveis do seu talento e da sua íllustração. Foi Esc:ragnolle
D6ria ,que um dia detendo-se ante a personalidade invulgar de
Lacerda Coutinho, não conteve esta observação, que vale POr
uma consagração, sobre o admiravel soneto -Noíte chuvosa»:

- «O primeiro quarteto, em dojs traços, deixa-nos perce_
ber a scena inteira: a obra, a noite, o tempo, as minuzias

I
O segundo quarteto merece a palma da victoria. Concisa_

mente, Lacerda Coutinho pinta muito bem um homem andando
á noite na rua mal illumínada, com a sombra movediça, ora a

seguíl-o obediente, ora a passar-lhe adiante como para lhe mos,
trar o caminho.

Torna- o anão, depois gigante, estampa-se nos muros, na
calçada.

Quadro vivo, animado perfeito. Os dois tercetos de «Noite
chuvosa» terminaram admiravelmente a téla e rec:ommendam-noa
o artista .>

Vejam os leitores o que é -Noite chuvosa. :

Horas mortas; - a noite é de invernada
Um aguaceiro cahe de instante a instante;
Dos lampeões a luz tremelicante
Reflecte, aqui e ali, a agua empoçada.

De um vulto humano a sombra projectada
Ora o segue, ora passa-lhe adiante ;
Agora o faz anão, depois gigante;
Estampa-se n03 muros, na calçada .

A lufada do vento, pelas beiras
ç grimpas dos telhados assoprando
Sac6de e espalha os pingos das goteiras

Na encharcada, êrma rua patinhando,
Caminha o vulto, a esbravejar .asneíras
E a escorregar tambem, de quando em quando.

GIL VAZ.

Anniversario8 Noivados
Fez annos dia 13 a me· Ajustou nupcias com a

nina Oerda, filha do snr. senhorita Amazilda Piazera,
João Baptista Rudolf, íunc- gracioso ornamento do nos

cionario municipal. so eset> e filha do snr.

- Complela hoje mais Emilio Piazera e esposa, o
um natalício a senhorita sr. dr. Alvino Walter Oert
Amantina Mueller, dileeta ner, medico residente em

filha do snr. Arthur Muel Encruzilhada, municipio de
ler, official do registro cl- lndayal.í
vil. Viajantes
- Segunda-feira. dia 19, Esteve nesta cidade esta

deflue a data anniversar ia semana, em serviço na A·
do menino Hermes Dutra'

I gencia
Postal-telrgraphica,

filho do er. Alberto Dutra, o snr. José Tolentino de

agente telegraphico. I Souza, alto íunecionario da
I Administração

de Fiaria-
Dr. Alvaro Batalha nopolis.
Deflue dia 19 a data an - Para a capital do paiz,

niversaria do nosso dis- seguiu na semana passa
tincto amigo Dr. Alvaro da a negocio d- sua im
da Costa Batalha, actual- portante casa commercial,
mente director do Hospí- o sr. Bernardo Orubba.
tal de Massaranduba. Pos- Despedida
suindo invulgares dotes de 'Esteve em nossa redacção,
coração e de espírito, o dr. afim de trazer' nos suas des
Alvaro Batalha. nos longos pedidas, o snr. är- Victor
annos que residia entre PeJluso, engenheiro - chefe
nos, dirigindo uma I!Casa da Inspectoria de Terras e

de' Saude» , de sua proprie- Colonisação do Estado, que
dade, e exercendo o cargo aqüi se demorou alguns
de Director de Hygiene dias em objecto de serviço.
municipal, soubê fazer mui- .

tos amigos e admiradores Agradec1,mento .

que não esquecem o inter- Recebemos do dr. �gul.
esse ,"o carinho que dis naldo de Souza delicado

pen�a\"a a todos, motivo c.a�tão agradecendo a n�
por que ha de receber, pe heia que demo.s do falle�'
lo transcurso do seu na· mento, na capital do. palZ,
tal, as melhores expressões de seu soçro Almirante

de reconhecida amizade. DorvalMelchladesdeSouza.
«Correio do Povo», que

tem no dr. Alvaro Batalha Sociedade de Lavoufa
um de seus amigos mais Tres Rios do Norte
distinctos, antecipa-lhe com
muita satisfação, votos de
todas as felicidades de que
é merecedor.

Esta velha agremiação
de lavradoses jaraguaenses
que decididamente coopera'
para a grandesa do muni
cípio, realisará no prox;mo
dia 7 de Set�mbro uma.

festa, em sua séde, cujo re

sultado st: destina a cam'

panha que leste jornal vem
faz.endo pro cHerma do
Coronel Emílio Jourdan.�

Machinas de
costura PFAFF

Para costura, bordad_os e· moldes de qual'
quer especit, procurem a senhorita E D I T H
S C H N E I D E R, :à rua Marechal Deodoro da
Fonseca, que dará todas as informações a respeito.

Dia 1.0 de Setembro (de 1'40

Grande Festa Popular na
Igreja de São Stepbano

30 A Garibaldi
As 9 horás miss� solenne. Após a mi�sa iniCIO

da festa popular. OHANDE CHURRASCADA,
,

'

DOCES. STRUDEL. etc-
A' noite: GRANDE BAILE PUBLICO· abri·

Ihantado por boa musica.
O Presidente: Paulo Papp

-

EXIJAMO SABÃO

Virgem
f

Especialidade
de WETZEL & CIA. - JOINVILl.E (Marca registrada)

O IDEAL PARA ruSINHA, LAVANDEI�A LAVADEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


