
Na festa civica de amanbi dobremos os

quemos a f ilura de Caxias, de Caxias rHI

cito, uma legenda aplendida de patriotlii_r.-lIe--cU

J.tt,__

contritos, seguros de �Ó§ mesmos, eve

nome tutelar do nosso glorioso Exer..

ás. tradições heroicas da nacionalidade.
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COlDlDunicados de guerra

ROMA, 22 (Transocean,
ag. allemã) - A declara
ção da Ita}ia sobre o blo
queio total das costas in

glezes no Mediterraneo, Mar
Vermelho e Oceano Indico,
obrigou os inglezes a equi
par de�artilharia todos os

navios que" partem para a

India. Ademais, serão pro-' NOVA YORK, 2Z (tralils- -

tegidos por . dtsp'ositivos 'ocean, ag. allemã)_ - In

contra' minás magnetica:s. formam os jornaes nova-

yorkinos que intenso ner

vosismo reina em Dublin,
motivado pelo receio dá in-'
vasão QOS ,inglezes tia Ir
landa do Sul, avolumando
se nos ultimos tempos os

symptomas de probabilida
de de tornar-se realidade
em consequencia da rebel
lião aberta do Eire contra
a Inglaterra.

BERUM, 22 (Transocean,
ag. allemã) - Durante as

incursões da aviação in
gleza em territorio allemão
um dos apparelhos tentou
bombardear o mausoleu de' ABismarck, em Friedrichsruh.
O mausoleu acha-se afas
tado das rotas do trafego

,

do centro urbano, no meio
de um bosque, de nome

Sachsenwald. Devido a dis- ' rios de materla prima, que sãlil em coordenação com o semi-

O presidente Ort�-
tancia em que cahiram as Serviço da U.' B.1. a Russia. tismÇ) germanofobo de Nova

� b b 'tt d d Por eutro lado, todas as na- York e de Washington, consis�om as, perml e-se e u- A· sl'tuaça�o de n,redoml'nl'o be"-
_

d t' t t"'l I d.. çoes o con men e europeu en- Ia em antqui ar o vo ume e

BU OS
zir que se tentou delibera- Iica, alcançada pela Alemanha. contrarão lexcelentes comprado-, negocios, estabelecido .pelo se-EN AYR�S, 22 - damente bombardear e des- bem evidencia a' pujança sem res de sua produção industrial guro intercambio entre a Ale-

A. N. - A's 16,20 horas

I
truir o santuario nacional igual pe sua potencialidade ece- nas republicas sovieticas. manha e a America.

de hoje o presidente Ro-
' .

nomi!=a. A cap��idade de pr�- No Oriente, éomo corolario E' que assustava ao poderio
berto Ortiz apresentou o HAMBURGO 22 _ O ducça?, conseguida pelo Tercel- do perfeito intercambio cem o britanico o desenvolvimento dos

seu p d'd d d
. -

H
'

I ro Reich, assume aspectos ver- Japão, se' sentirá o meSmo in- mercados alemães, sempre in- Vi· d' .a-ie I o e emlssao, c amburger Fremdenblatt» dadeiramente surpreendentes. fluxo benefico e restaurador da teressados nas importações da sita 0·81... stro
pass.ando o cargo ao vi.ce- informa que �aviões ingle Ha qu�si dez anos, .indormi- economia alemã, tãe logo a produção do nosso continente do Exter.·or uru P dó' d'

.

presld�nte Ramon Cashllo. zas tentaram penetrar na da e vlgtlal!tem_ente, ali s� opé- completa desarticulação do sis- sob uma pauta muito ampla de
.. o er ser re UZI-

O presidente enviou uma noite passada na Anema ra, sob a dl!eçao de Hitler, � tema inglês facilite ao mundo recipr,ocidade. guayo do O limite de �e,:,'"
C
•.

.• transformaçao completa e radi um amplo comercio, á base da Aliás, - convem acentuar - felç Omensagem ao ongresso es- nha SeptentrlOnal. sobre cal de metodos economicos, que reciprocidade de ptodutos. não é inédita a atUtude inglesa. RIO, 21 (Agencia Nacio· pO para a re a

clarecendo �s motivos dei voando Hamburgo no seu lhe P?dt:m assegurar! na' qua- E, alem·de não ser inédita, não nal) - Viajando no «Ar dos trabalhadores
seu gesto, dIzendo-se que I regresso, sendo violenta dra dlfictl �aguerra, l,!Iquebran- A Alemanha possue, nas Ame- surpreenderia a ninguem. Em gentina" chegou a asta RIO, 22 (Agl'lncia Nacional _
o<Congresso somente ac- rmente ". t.,.CCl'dos pelas bate·

tavel energia de reaçao produ- ricas, interesses economicos re- 1939, iniciando a guerra econo- C 't I
• .

t d R d" "tora . I.... apl a o mIRIS ro as e- Brasrt) - O Presi ente da Re-
ceitará sua .renuncia caso rias anti aereas. Jogaram Ne'sta hora tragl'ca, em que o

ciprocos, entre as diversas re- mica, o mperio Britanico re-
laço-es Exter;ores do Para publica assignou o seguinte de-

b publicas latino continentàes. Ha, quintou, apenas, 'a técnica de' A f' 12 da m.esma seja a�eada em I algumas bombas que cau imperialismo britanico deflagrou no Terceiro Reich, a partir de opressão, iniciada em 1918 e guai Salomoni gendo rece-
creto-Iei: " o ar Igo o de-

motIvos de saude. .
.

saram poucos damnos. uAmla �uherrat sebmlhPreceden_tes, a 1933, constante preocupação de revigorada em 1933, sempre �:lis- bido pelo níÍnistro da Ma· ������;!n1:_s�3 ��J�np��:ger�9ptOóeman a ra a a, conclente- incentivar a importação de VI'- posta a, destruir, a qualquer •

h 'd d dt
" - rm a e altas autorJ a es o do theor seguinte: "O limite mi-'men e, para a Imposlçao ao ver.ps e de materias

.

primas de preço; os paises concurrentes. d hmundo 'Intel'ro naNo de met d s
' P' pal·s. nimo e uma or,a para o re-

, o o procedencia americana. ara a mentalidade inglesa,estrel'to d I t d 'O
•.

á h d pouso ou refeição poderá sers e conqu s as, mas e O metodo de importação, ii existe sempre uminimigo acom- mIRlstro ser uspe e reduzido por acto do Ministronova cOtncbePlçhãodecondomica, em base de marcos compensados, bater em qualquer país agrico- oficial do Brasil. do Trabalho, quando ouvido 'oque o ra a o e ta 08 se sin- proporcionou, indiscútive.lmente Ja" ou produtor de materia pri-cronl'ze pelas s
.

õ d I Serviço de Alimentação e Pre-a plraç es o e e- apreciaveis vantagens á econo- ma, que ouse respirar e viver,
"ado I'deal hum·

. ,videncia Social, ae verificar-se.' ano. mia brasileira, notadamente nas afastado do cordão umbelical Em MontevideuPeloo.-rumo's
'

T
. que o estabelecimento aUende ln-a que o ercelfO balanças exportadoras de café dos interesses britânicos ...

Reich soube imprimir á econo- e de algodão. Não nos iludamos I ,O interventor Cor.. tegralmente as exigencias do
mia dirigida, somos forçados a A politica economica da Ale- A guerra economica atual não d

decreto-lei n. 12 de 13 de junho
reconhecer desapalxo d f

. eiro de Faria, de 1939. No artigo segundo 08
, na amen- manha jámais se preocupou com OI, apenas, declarada pela In-

te, que a vitoria alemã se re- a destruição de interesses eco- glaterra á Alemanha. Montevl·deu. _ Está sel'l- paragraphos primeiro e seg.un-
fletirá com a com I t d do do· artigo 12 do decreto de
., p e a esar- nomicos vitais inglêses na Ame- Ela foi deflagrada contra o do esperado nesta capital, 13 de Junho de 1940, passam'ticulação dos vorazes sistemas rl·ca. mu do

.

t
.

b t d.

I
n m elfO, so re u o con-

a 20 do corrente, o coron'el a ter a seguinte d
_

I
mg eses, em u,!!1 claro terreno Nada obstante, o absorvente tr,a as nações jovens, em pleno

re acçao:
de reivindicações economicas Imperlo Britanico respondeu desenvolvimento" comó os pai- Oswaldo Cordeiro de Faria, "Paragrapho primeiro - A
internacI'onaes pri'meira hora de trabalhe noc-

. sempre a essa atitude de res-' ses latino-americanos. Interventor Federal, no Es-
A' Europa, exaurida pela peito internacional com toda a A v.erdade historica nos ga- tado do Rio Grande do' �[:�tosser: �o:���"d�s. e�ar��guerra, novas perspectivas se sorte de manobras secretas,pe- rante que, para conseguir sua S I B '1 t ddesvendarão,. !ace as relações lo �alimel1'to sórdido das orga- conclamada Hegemonia, o Im- u,

. �asl, en o-se prepa- grapho segundo: - Considera'"
germano�sovlettcas, na �entido nlsações jornalisticas judaicas. perio Britanico procurou sem-. rado Ja um programma pa-

se nocturno, para effeitos desse

�:s:�r��t!r i�: roosvos hvre ta- A preocupação dominante, nos pre dominar um universo des- j ra receber o iIIustre visitan- :���0'á/22 t���:;h� 5eh��:��g
,

n rese� a 0- ,cir�uIQ8 ,politicos de Londr.es, fOmt. nlil: 5a. pagina) te brasileiro. dia s.eguinte".

BERLIM, 22 (Transocean
ag. allernã) - O alto com

mando allemão communica:
«Durante os seus vôos de
reconhecimento armado, a

aviação allemã atacou hon
tem objectivos militares no

centro e sul da Inglaterra.
No Condado de Suffolk
f('>ram cobertos de bombas
uma fabrica de munições
perto de Aldebourgh, um

entroncamento ferroviario
nas imrnedisções de South
wold, as ínstallações' por
tuarias e um vaso de guer
ra na zona maritima de
Great Yarmouth. Em Cam
bridge, Sast Clurch e Mans
ton os nossos aviões ata
caram os aerodromos, com

bombas e metralhadoras, as
estações ferroviarias e ins
tallaçöes portuarias de- Lo
westoft e Exeter. Nas fa
bricas de Chelmsford ob
servaram-se fortes explo
sões. As installações por
tuarias e os estaleiros de
Favershan Burry e Port
Pembrocke soffreram gra
vemente o effeito das bom
bas. As embarcações anco-

Bloqueio ita...
,

Ijano'

A Greda
luardará neutra...

,

lidade

ATHENAS, 22 (Transo
cean - agenda allemã) -
A vontade da Orecia de
manter &. sua neutralidade
foi confirmada 'nas conVfr
sações entre o primeiro
ministro e o general Meta
xas. depois do torpedea
mento do cruzador "Helli",
Nas conversações. declar:a
se. discutida a situaçãú ln
ternacional, fixando·!"e' as
directrizes da politica inter
na c:!a Orecia, d ..cidindo·se
as medidas a serem adop
tadas.

Renunciou

_..

ROMA, ,22, (Transocean
- ag. AlIe:nã) - o alto
commando italiano commu

nica: "Uma nossa formação
BERLlM,22 (Transocean, aerea bombardeou abíeoti

ag. allernã) - O alto com- vos militares na praça de
mando allemão communica: Gibraltar. Não regressou
«Durante os vôos' de re- um dos nossos apparelhos.
conhecimento offensivo so- No Mediterraneo Oriental
bre a Ilha Brltannica no am dos nossos torpedeiros
dia de hontern, atacaram-se afundou um submarino
com exito numerosas ins- mrrmgo, Um submarino
tallações 'industriaes de Ske- italiano torpedeou.um des
gues, Great Yarmouth, wu- troyer brítannlco. As nos
ney, Conventry, Bou�ne- sas forças aéreas bornbar
mouth, bem como as ins- deararn violentamente uma

t�lIações portuarias ?e Brin- formação inimiga compos·
Itngton, os estaleiros de] ta de cruzadores. Dois des
S�)Uthampton, sendo �tti�-I ses foram attingidos repe
gido, entre o�tros objectí- tidamente pelas bombas,
vos, um n�vlo que se a- Os nossos aviões regres
chava no dique. Na occa- saram aß suas

- bases. Na
sião do ataque contra um Africa Septentríonal os nos
comboio na co�ta oriental sos apparelhos der'rubaram
da Ingl�terra, fOI se�lamen- em Dubat, perto de' Coa
te avariado um �av�o mer- ela, na Kenya, um avião
cante, sendo attingido por inimigo".bombas de grosso calibre. _

Na noite passada aviões
bombardearam efficiente- IISIITUTO ROCRa LOURESmente as fabricas de aviões

'

ao sueste de Londres, bem Exclusivamente para mo

como uma fabrica de ar-
lestiaB de olhos, ouvidos,

naris e garganta. ,mamentos perto de Bring-
thon. Na noite passada as Dispõe de aparelhos 9S mais

, modernes para exame de
bombas lançadas por aviões

'

sua especialidade.
inglezes em differentes 10-' PaI. Richlin. Rua do Principe
gares da Allemanha Sep- Fone, 334. JOINVILLE
tentrional causaram dam
nos de pouca monta. O ini
migo perdeu. hontem, ao

sul, 7 aviões. Seis d'ds nos
sos apparelhos não regres
saram á sua base.

Victima de novo attentado
faUeceu . Leon Trotzky VendelDos perto de

100 pares de calça.
dos para senhoras
de nUlDeros sr a 14·
por preços de liqui.
dação� de 5$000 a

18$000 o par

radas nos portos foram a

fundadas e os depositos de
petroleo incendiados.

MEXICO, 22 (fransocean -

agencia allemã) - Communicnm
o fallecímento do ex-leader so

víenco Leon Trotzky, victima
de. um attentado soffrido em sua

residencia.

MEXICO, 20 (U. P.) - Infor
ma-se que a casa de Leon Trotzky
foi atacada e que este se encon-

tra ferido.
.

MEXICO, 20 (H.) - Acaba
de ser divulgado uma segunda
versão do attentado contra Trotz
ky, que parece ser authentíca MEXICO, '12 (Trallsoce!ln
Ha dois dias, chegou de Nova agencia allemã) - O Criminoso
York um individuo que se dizia e assassino de Trotzky ficou fe
trotzkysta e chamar-se Frank rido ao resistir á prisão, mas

Johnsnn, embora só falasse fran- achá-se agora fóra de perigo,
cez Trotzky convidou-o para' sendo severamente vigiado.
jantar em sua casa hoje, ás 19
horas. johnson chegou ás 18 I
horas e 30, apparentemente de- A imprensa alle..

sarrnado. Durante o Jantar, sac-

cou subitamente de um instruo . mi e as noticias
mento de ferro semelhante ao

I"gancho" usado pelos alpinistas I ing aas
e desferiu dois íorussímos goi· 1
pes na cabeça de Trotzky e um

na perna. Antes havia provocado
violenta altercação após a Qual
ergueu-se e víbrou .o primeiro
golpe, que attingiu 'Trot�ky na

b�se do craneo e é considerado
mortal.
Trotzky cahía em seguida e o

criminoso, antes de ser subju
gado' p-elas pessoas que acudi
ram, consegui" desferir um se

gundo golpe na cabeça e outro
na p<rna. '

Receia-se que Trotzky falleça
de um momento para outro, no
Hospital da Cruz Vermelhli,on
de foi immediatamente recolhido.
Sua esposa está á sua cabeceira.
O criminoso, que se acha pre

so na delegacia de policia de
Coyoacan, prestou declarações,
mas estas ainda não são conhe
cidas. O Instrumente do crime,
que foi apprehendído. é de uso

corrente entre Os "gangsters" de
;. Nova Yo'k.� ,

os interessados queiram diri

gir-se directamente á Fabrica,
situada a Rua Abdon Baptista

BERLIM,22 (Transocean
ag, allemã) - A imprensa
dedica-se) hoje ao estudo
da reconciliação das noti
cias falsas espalhadas pela
Inglaterra desde o começo
da guerra, indicando que
serve para uma lição a cer

tos neutros. O «Voelkischer
Beobachter" diz que basta
ria para demonstrar as in
verdades inimigas, verificar
a inexactidão dos cemmu

nicados inglêzes sobre as
operações militares. Todos
elles se encontram em fla
grante contrádição aos com

municados officiaes da AI
lemanha, tanto da campa
nha da Polonía, Noruega,
como da offensiva no oeste.

Goscb IrDlãos

i

A Lei das Fallencias
ção dominante na doutrina
de varias legislações es

trangeiras. O ministro da

Justiça, de accordo, aliás.
com seu 'modo de pensar.
já manifestado' . em alguns
trabalhos, declarou se ple
namente de aceordo com

a suggestãe.
.'"

RIO. - Aeommissão re
visora do : Codigo Civil,
esteve no Monroe commu

nicando ao ministro da

Justiça que já concluiu a

parte relativa do codigo
das obrigações. A eommls
são salientou, na mesma

occasião, a eonsenieneia de
ser unificado o regimen
do concurso de credores, Acçio beroica .e
de modo que a fallencia uma seabora bra'"
não se limitasse. �penas ao sil-.aradevedor commerciante, mas . .

�
.

abranll'esst indisdinctamen Rlq. 20 (Ag. Nae. Brasll)-
• ,8 •

I 'Pancclonarios do 'Conslliado do
te qualquer devedor mso· Brasil �m Bordeus, chegado�
vente, povque o actual cIJn- hontem'á es!a capital á bordO'

;curso não offerece unidàde do ','Cuyabá", f�land�, á impr�l1�
.

necessaria á dafeza do cre· sa ref�rem-�e a acça� .

herOlCR'
.

. .

'f' de u�a senhora brasileira. Tra
dttQ. Alep:t,disso a 1,lnl I�a- tava-se da �dltVa Marh. Luiza Ca-
ção CÓrrf.sponde á orienta-J' simir Perrier:' filha do consut

.

'Noel Pfnto Peixoto e irmã de

Navio, y'ankee d.é.. Luiz e Felippe Pinto Peixoto.·
? funccionarios do Itamaraty. Essa

: tldo porcaDboaei� senbora servia de enfermeira das
" • tropas sob ó cammando do ge-

ra meXicana neral Blanchard. Por occasião

MEXICO, 20(U. P.) - 1)ma da retirada de Dunkerque con-

seguiu reunir' sob uma pontefonte fidedigna confirma que c.!rca de 500 feridos. Era neces
uma o:::anhoneira mexicana dete-
ve, em aguas territo.ri�es .mexi- sarjo prestar·lhes immediatos

soccorro..s, motivo pelo qual a
canas, durante uma horal, um

senhora Casemir Perrier, num'c.argueiro norte·americano, em
acto de verdadeira abnegação,virtude de ordem ,expressa para atirou-se ao mar nadando até aO'

a prisão do general. Almazan.
mais proxi�1O nav:io. para cujocandidato opposicionista á pre- 'J)onio fqi içada, explicando aO

sidencia da Republica, afim de d'
im.pe.dir sua chegada ao paiz respecti\io cOIDmaq ante a sItua-

Ção d:>1Í feridos. Partiu então do
para iniciar um movimento re- -,

voluclonari'o, ou introduzir ar-
navio uma embarcaçao que, apos
diversas .tFav'essi�s, conseguiumamentos para o mesmo fim. trá'n!lportar, para bordo todos os

feridos que se encontravam sob
a ponte.

Na' Irlanda .i'
,� .

Aviões ingleza
sobreaAllemanba

RIO. - Aportou á Gua
nabara o Hingland Patriot�
trazendo os estudantes bra
sileiros que cursavam as'
escolas inglêsas.

Autortsada a com..

pra das instaDa..

ç8es do Syndi;'
cato Condor

Stepban Zweig
RIO, ?2 (Agencia Nacio

nal) - A bordo do cAro
gentina» chegou hontem
,aqui o escriptor $tephan
Zweig, que escreverá um

livro sobre o Brasil,

AFAMA

g'uerra e a economia da
Rio. - O presidente Ge

tuUo Vargas baixou um de
creto, autorizando a com

pra do hangar, usina ele
trica e demais instalações
do Sindicato Condor,' situa
dos na ilha dos Marinhei-

,
-

ras e que passarao a ser

propriedade das forças ae

reas do Brasil.

Regraso de ·estu"
dantes brasileiros

Amarica
Dr. Renato Barbosa

Catedrdtico de direito e auditor da J�tstiça Militar do Estado de Santa Catharina

-VIAGENS d iar!as e!D con!ór-Itavels LimOUSines
�tre BLUMENAU e CURlTYaA ISahida de Curityba ás 6 horas ,

Passagem por Joinville 9 :!>.

Chegada em Blumenau 12 »

e vice-versa.
De domícilio ã domici�io.

PlotOÁ de �arada .N, Jaraguá : «ROIEL CE.I.»
,( s 7,80 p. JO'tnvtUe e 10,30 p. Blumenau)

Proprietario: CLOTARIO SILVEI,RA

'/'. l'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O Doutor Arno Pedro
Hoeschl, Juiz de direito
da Comarca de Jarag'uá,
Estado de Santa Catha
rína, Brast], na, forma qa
leí, etc. '

f8z saber a08 que o Estão em pleno funcionamento as aulas de
presente edital, com o admissão á 1 'a. serie do Curso Fundamental
praso de trlnte dlg8 vt- �ooooOOOOOOOl)OOOOOoooooooooooooqoooo Nos mezes de Dezembro e Janeiro ?d aulas deste

::!��:��!E:i�:�!:���: � H' JOHDA'N & C' IA I �:s�ocC::::· :., Pal'llÚ
ceesando por parte da8' " 8 (ESCOLA REMINOTON)

•
' FlJzenda do Estado a exe· o ú' .Hildebrando A. Gomes, .cnçäo eontra Carlos 8 . I ,I g. .

Fiscalisada p.ekl Gov�rno feperal
,

'S' -I· .,
'

cl
' , , Richler e tendo o Oficial o o .�l!RSOS., P�o�edel!hco, Perito Contador e Au-

, , O I C I ta'o r de Justiça certificado 8 Casa Matriz: JOiNVILLE - S. Catharina 8 I'xlhar de comercio. - Internato e Externato.
provisio�ad� pelo Trib\irial de ,Á,peração, registro ri. 236, e de-JA não O haver encontrado, g Endereço telegraphico: .INDUS. _ Caixa postal, 75 g
damente inscrito;,na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de que �e encontra em lu- 8 Telephones 514 e 507 g 1 ••I11!-----------...----1I!
S. Catharina; com escritorio em JARAOUÁ, onde paga os devi- �ar ]�certo e não 88bt. g -o
dOI impost,9s-de SOI;ICITADOR DE CAUSAS, -eíerece os ser do, cuo e chamo-o III o Filiaes : 8
viços compatíveis com sua profissio'a quem deles precisar, compa.r.eeer ou fezer

se,
o

MAFRA, CANOINHAS, JARAOUA'
o

,

'

rep!,e�en_tar no prazo de 8 8 dol,

trínts (30) días para di, '8 (Santa Catharina) o

CDI' H t I zer . sobre o, penhorai o RIO "'EORO SÄO MATHEUS 8 Dr. RENATO AMARA
h-a ace o e fetta em seus bens sitos 8: 1\ ,.' g -"

" .". <'. ',. ne8�a cidade, Bob as pe.! 00
' (Paraná) o' DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Í\de' 'M A: R._'T '{ N SP"t,��R:Ú (lA
I J

nas da Jei. E 'Para que o gJ., chegue ao conheeímen. 8 g Opera§Ões, Doenças de senhoras,.

.: :' R�a �ario d9"Rib J�rai�;;D. �2' ':�, � to de todos, mandou Ua- o

H M t
o Partos

Tód08 o. quàrtos e appanamentos, com .,IIa vrar o)plêseb:te 'edftäl e 8 e r va a e 8. ;. '
. o Consultas peja manhã no Hospital, á tarde das

> corrente, quente Abia ... --- outros de Jgual teor pa- o g 2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio yargas, es-
IR·..",-o". .r 'Ii:'';'l�or.'i'�I,CO • CosllI''''a de l,a o-.Jem ra serem afixados no o

d I o
P�I"...U' It. I., a II' I. II IV'

lugar de costume e pu. g ",
em grall e eSC3 a g quina Rua José Bonifacio, defrontt: a refeitura.

) ,'811"' las_' de amostras para' os 81'S. Yia/antes blicado pela Imprensa. 00 00 FALA AllEMÃO
,.

Dadoe passado nesta ci: o .SECCOS E MOL'HADOS o
dada de Jaraguà, aosi, g I,

., �. ..

por. atacado g
BRASIL vinte e sete dias do mezi g gde Julho do ,ano mil nO'1 o Expo.+aça-o de Productos o Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

Banco: AnrIe'ola o Comm8rci� ;���:o4o�·:::J�o�':;1 § ... '..

do Paiz
.. � comprando na

'

6 ,
[j. ::s:re::igi;;�;\d�on!��1 g ", '_',' 1�abric�ntes' do afamado g Pharanacia Nova e '

: I da �lurmenau "g�:a��'á, ;; de, J\lJho de °o�· CHA; DE 'MAT"E "INDUS" 800 de ROBERTO M. HORST

1940 ' a que dis.nõe de maior sortimento na praça; e affereco
FILIAL:, -JA��GUA - RIa Cei. Elilia Jelrlal o escrivão'

o �OOO('Ó0000bO�O�d'OOOoooooonoooooo�oooi �eus artigos á preços vantajosos.
"Caixa Postal 11. 65 - End. Telegr,; cCAIXA. !!iey. Frpnpo

.

Matriz: 81umenau .:, '

:If ��.!!!!!!!!.�.!!!!!e._:_==-=-:==-=======X

riliais em: �o�nvil1e, Ja�aguá, Ham�nia e Mafra flllillilillrtllÍÍlIIl2IliH1f11liJllllllllllllliJIIlIilLillilflllil�IIUJIIIII1[§J1il1ii '11'111 ESTRELLA HOTEL 1,11,Capital, 1.260.000$000' III _. ,"
_

.

, III ----- Propnetano: PAULO T. PO ,ITO ----- ,

�:���lt:. ":�.ldO••;,. C/C: 18.�=. II ·e.
.

,lJcllD ,B !O't) II .II' REST�������E�oPE���� terreo II'FilZ todas as operações bancarIas no Pais. III ,

' ra 1 iii II Telephone do Hotel, 1371 - Telephone do Res\i'llranÍt), 1420 I�J
Abona em contas correntes juros de I ',- �

r � III. A IODA �ORA:., III2'/ 4'/ 4 1/2'/ 5/ e 6'/ � " li]
III Canja - Camarrao - PPlxe -- Blf!>t: dlv€'rso� "

, .,., , ., ..

III Preserve'a sua. 'saude coan a 111 frango_de.�g�elh� - Galinha com. rwtit pois - I,'OS,juro8 sao pagos ou capitalizados semestra.lmente, f2J ,-" : .r
.' 111 1�I' Macanao a Itallam -- fll::.! dé peIxe - Omlelte �IDeposite 88 aU8s ect}nomias no

III' , _'
'

� ,('jj I, -;;, ,

fi] IG Churrasc') - 'Saladas diversas --- fr ios sortidos II
Banco Agrícola e Comercial de Blumenau I!I ••

OMt
.

t , 121 !II Praça �de Novembm. 24_:'..f_'�o..'i.nopolls I�
A economia é a· base da pros-I fossa· •• (II

I�.�
.

II-'_"'-�-���-""""'_peridade III·' iii i
Va. Sa. depositando mensalmente I! insignificante III A anelhor anais adequada e III -: ttl,-
quantia de 20$000, numa conta "Depo8ito Popular", III ,', ,

'

f2I ii ,.,_,\a 4,1/2'/" a/a economisará ,III •

b III �::':I
� �

Em um uno R�: 240$000 mais os juros de Rs' 5$872 � anais' arata � ��\ �
JEm dois anos Rs. 48o$OGIJ mais os juros de �s. 22�905 � ('(' IAI _.� \1Em treis anos Rs. 720$000 mHis os juros de Rs. 51$637 lXl I:!'I!I

t.�Em quatro anos Rs. 960$000 mais os juros de Rs. 9O$609!X1 P i fi õ á •• J ii '!!C' d fi IEm cinco ar.os Rs. 1:200$0011 mais 0S juros de Rs. 144$271 (iJ eça n ormaç es o o .mmen oer er
Em dez anos Rs. 2-400$000 m,,js os juros de Rs. 6'26$759 ' j,

(DQs juros são deduzidos ainda 'L·I· referente quota de previdencia) fi) Deposito de Madeiras á avenida. Oetulio Vargas, 121
.

ItORARIO: Das 10 ás 12 e dtHI 131/2 ás .l5 � .' ,'lt1
Sabfinos' Das 91/2 ás 11 1/2_ �1§J1II�!iJI.IJ��liIliU��l2Il11ffJ�i§lli1&i&S1!2!ifn21(iJf§j�!illiI��f.2t

--------------------

"�'Iii'.'.'.l.'.'.'.t..�lI•••.• ,•••,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.l.'.'�I,.,.,.,.t.Uil'.I.'.'��W���tll'�'II*íQ...!I'••I�����.,.�

J�ßGE �A1UM � AI COMPRA E VENDA POR,-

'A-rACADO E:. A VAREJO --

, '�I I Ä.r.tigos de 10 qualidade: .

I, ,verdade ,iSempre Iriumpha
l h..�
: -Como se vê do kUestado do
ddàdãd Antonio Pereira Liberal,
que só com um vidro do PJ:I
TORAL DE ANOICO PELO
TENSE curou duas�soas da
farniHa :

•

',"0 abaixo assignadtf' declàrä, I ,

a bem da verdade, .qUe, tehdo
sua senhora e umã lilhinha de ·2
-nnos 'de idade feito uso do
PEITORAL DE ANGICO PE·
LOTENSE, ficaram' - completa-r
mente restabelecidas de uma
tosse perdinaz, que tanto as a

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

Outro

"Attesto que consegui, com o
uso do Peitoral de A ngico Pe
lotense, a cura de uma bron

� chite rebelde que me atormen-
M

-,
tou por muito tempo, com o u-
so de varios medicamentos : a
bem dos que soffrem, passo OI presente, autorizando a sua pu-

I
blicidade. - Pelotas - Floren
cio Moglia."
Confirmo estes attestadoa.Dr

E. L ferreira de Araujo (firma
reconhecida) ,

Licença N. 511 de 26 de M!lrço
de 191il6
Deposito geral: Laboratorio Pei
toral de Angico Pelotenss

Pelotas Rio O. do Sul
Vende-se em toda a parte

',(gFIIiSPIRIRJI
,�aliv'ia e reanima

Edital de Citaçlo

,

Automovel,: na Estação
CU Ril T va Ai' - PARANA'

COMPLETO SORTIMENTO
de F a zen d () s, Armrinhos,

(
,

,

�iudezas E� P e r� f u, m a r i a s

FLORIANOPO'LIS

- ,E" a pomada idesl !'
"-"" " r:CURÁ TÓDAS:XS'

����(:t9.� F JE R 'I 'D'AS; tántö'
: "J(JfIV� "Plf1���s como dß
•

ES7,E <'0 animais.
_

" .,
S(AJ";\�INA • NUNéA EXISTH,J

'o,�,_
'

.. '"IGUAL!

'I.

,

.

A rarmácla Cruz,
_

'''-, -:1e' �varé, .(S.Paulo)
,

'

�' 'curo, com a cMl.

:�-�:,:�:��f'JP
�

,
,

������� :g=I�1conseguru curar.

Dna. Carolina Palhares, de Jni:wilh curou CJm
UMA SÓ LATINHA, urna FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centen:.r d» fIra" semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitae s. casas de S81l.1e e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira "Pomada
Minflncorb � nunca existiu a n50 ser em suas

latinhas originais com o emblema' imb61ico acima.
Recusem Imitsções ! Exijam a verdadeira MINAN·

,

CORA em sua latinha OI iginal.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

'E' um produto dos Laboratortos 'tMINANCORA
de JOINVILLE

.'

f .,
.",

�

TINTAS • ESMALTES • VERNIZES
YPIRANGA
nOTE6EM E EMIfLLUAM

Não pinte sua casa, seus moveis,
etc. sem utilizar o insubstituível

material YPIRANGA
•

Ginásio Parthsnon ParanaensB
(sob inspeção federal permanente)

Diretor: Dr, Luiz Anibal Calderari
Rua Com. Araujo n ; 76 - CURITIBA - Par anä

CLlNICA CIllURGICA

NÃO TUSSA! TOME O
XAROPE

(ONTRATOSSf. f

USAOB HA 25 ANIOS - 8 MELIOI E I MAIS BARATO
Milharas da allntadas' cempreral o IIU valer

Teh:grammas cSaJum' - Phone, 1.394
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 44

\ ,

SANTA CATHARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma
bibliotheca
em c"1da
municipio

o Mlnlsferlo daA.gricultura
e o �enso �.rlco�a·

exilo do censo agricola,
que todos os cheIes de
serviços lhe eommuní
quem a acção desenvol
vlda naqaelle sentido.
Aquelle títular estuda
também um plano para
recompensar os agencia
dores que melhores ser

viços prestarem ao cen
so agrícola.

ESPECIfICO DA DENTI·
çÃO .

A· saúde e' o melhor bem VINHO CREOSOTADO
é. um gerador de saúde.

Convelecet1Ç"

fRACOS E ANEMlCOS I
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
Do Ph. Ch. Joio d. SIM SllveIr.

E_...._ ....._:

Tosse.

Resfrie"
Bronchäs

Escrophuto..
o MELHOR TONICO

INFANTIL

da vida. Mas, nem sempre

,.se tem saude. A CALCE _

HINA dá saude, força 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 m ·cicos pediâtras .e..r::1""'-:';

do Brasil. •..���...�....
Uma lata de Calcehina dura
seis meze.. - Em todas ..._............._..�

as boas Pharmaeias. � A MJJA DA f1ENJ7RlJAÇA-O

Não é tolerada a pra·
ticR. de jogos probibi'
dos nas sédes dos

syndicatos

Rio, (A. N., Brasil) -
A Associação Paulista
de Cirurgiões Dentista
consultou 80 ministro do
Trabalho sobre a pennís
são de um jogo carteado
na séde do Sindicato.
O ministro Waldemar

Falcão, em resposta, de- Dr.Waldemiro MazurecheD
elarou que a linalidade
dos sindicatos não é re

creativa. Essas entidades
visam o estudo, a defesa
e coordena9ilo do� Iate- Predio Hilario
resses proííssíonaís,

IEntretanto, não impe- (proximo ao entroncamento da estrada ferres)
de que na séde dos sino
díeatos haja sessões re-: Ilteode chamados a qualquer hora do dia ou da noite
creatívas, não sendo po·
rém, tolerada a pratica
de jogos punidos �m lei. DR. LUIZ DE S,OUZA

Medico
Consultorio e residencia :

Piazera, rua Marechal Deodoro

f.ride.
Eczeme.

Ulcerol ,
Manches

II§•• Derthro.

Espinhes
Rheumatismo

Escrophulas
syphilitica.

ADVOGADO
ELIXIR DE NO GUElRA
..

O r�medlo que tem depurado
o sangue ·de tres geraçç;cs I

Empregado com ,xito n•• :

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Telefone, 34

HOTEL BECKER
Rua os: Emilio Jourdan Jaraguá do Sul

Está situado no melhor, ponto da cidade. Quasi vis-á
vis á Estação férrea. Dispõe de optimas accomoda
ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.
CONFORTOHYGIENE· PRESTEZA

! SF!"'?�E o MESMO I .' , •

SEMPRE O MELHOR I •••

EliXIR DE NOGUEIRA

Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis.
Proprietario : Carlos Albus.

Grande Depurativo do Sangue

Cachorros
policiaes

de raçe pura, encontram.
se na

sob a direcção do
sr. CÇlrlos Wolther

no Salão dosAtiradores

" / / �/ / I' " /�'" '" '" " .... " "

""'"',�/////,,/,,

�������������������������������������������������������������������������
� Cerve,jas: Ouro Pilsen " Catharinense. Nova " Malzbier . �
� Vinho branco "Moseie" áxias

M.A X ·W I L H ,E.L ii,
Vinho branco d o c e . "SOVIS" �

� Licores 11 Aperitivos �
� Vermouth" Cepac JARAGUA' DO SUL Santa.Catharina :.tayerle - Un.erbel'l . �
��������������r!!If!]I!f!]��I!�I!��(l!JI!f!]�I!l��r!I���. � � II!J II!J. II!J' EI 1I!J��1I!J�13rn'r'J�IJII!J[!!!'JIiI�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Illposto s/Industria e prOfissões,'De ordem do Snr. Co
letor, faço publico que·1 ALFREDO MOSER, Oontador. Contadorta da Prefeitura Municipal de Jaragná, cm 31 de Julho de 1940. Visto: LEONIDAS C. HERBSTER.
no decorrer do presente
mez de Agostu,arrecada-·l�(t«��«.«(((««<<C((((o)>>BB� Dia 1.0 de Setembro de 1940

' Requerimentos despachados
��.�;·!�i��l��l��'v� i::,� II C 'E B I f I � Grande Festa Popular na:x�?�}:�rib:�nt::ge:�: I a 8a

.

I o8 8 U Igreja de São Stephano
delxaram ée efetuar o 30A Gar.baldipagamento no aludido
prazo, poderão fl8tisfBzel.
08 no mez de Setembro
com a multa de 20'/..
Termínados 08 supra

cítados p!'8808, serão es
traídas as certidões de
divida para ter Iúgur a

cobrença execuuva com
a multa de 20"/.

----- �.nlOOl'J[tIlJJnlttmmmlmmDlI'1'Jl'lIErl

��::!�a���� INSTßUMENT�S DE MUSICA
III FLUXO- II
I� SEDATINA II
III O REGULADOR VIEIR.\ III,
"I A mul��rd���ssoffre-IIII
111 Alivia as colicas III
111 uterinas em 2 horas III
IIII Emprega

se com vanta'lll� I gem para combater as

�I flôr�s Brancas, Colicas III!� Utermas, Menstru e a'

II', p6s o parto. IIE' poderoso calmante, e

tlll Regulador por t'xceltn I
i cia. FLUXO SEDATINA

Jli p�l� .

�u<, CO�pl ovada II
I.,

ef!CaCHl é 't'ccltadll por

'1"1li mais de 10.000 medicos.'
'1'1 fLUXO SEDATINA IiiI encontra se em toda I'

III parte. I!I
"��i!!ii!!!!!!.......mr--x Dnl!lWllm'mn�m1'J.OO.m'Jtmtl'l'.nm�
-------_....:...----_....::..."._....;-- -

Bar e Restaurante Benetta
Rua Marechal DeodO{�o antif!o Hotel Wensersky

Cervejas - .Bebidas�acionaese estran-j
gelras - Cafe - Doces I Carlos Hoepcke S/A.

Edital de citaçio I
o Doutor Arno Pedro I

HOtlschl, Juiz de Díreíto 1:da Comarca de jaraguá,
Estado de Sants. Cetarl
na. na forma da Ieí, etc.
Faz saber 80S que o

presente edita! virem,
com o preso de trinta
dlas, ou dele noticia ti·
verem ou Interessar llOB·
sa, que, estando se pro
cedendo por pe rte da
fazenda do Estado 8. exe

cução centra Reínoldo
Konell e tendo o Official
"de'Justiça certificado não
-baver encontrado o de·
vedor Reinoldo Konen
que se encontra em lu.
:gar incerto e não sabido,
cíta-o e chame-o a cem

parecer ou fazer 81') re

presentar, no prazo de
trínta (30) días para di·
zer sobre 8. eXE cuçäo
que lhe move li Pazeuda
Publica Estadoal, sob 88

penas da leí- E para que
chegue ao conhecimento
de todos, mandou lavrar
o presente edital e ou

tros'de igusl têor para
serem afixados 110 lugar
de costume e publicado
pela imprensa. Dado e

passado nesta cidade de
jaraguä, aos dez días do

Imez de agosto de mil
novecentos e quarenta.
Eu, Ney Franco, escrivão
o subscrevi. 8I.\S·) Arno
Pedro Hoeschl, juiz de
Direito. Está conforme
o original, do que dou fé.
jersguä, 10 de agosto

de 1940.· I

O escrívão :

Ney Franco.

EDITAL

Coletozíe de Rendas
Eatadoala de Jaraguá, em
1 Agosto de 1940_

Q Escrivuo
Heleodoro BI,rges.

Prefeitura Municipal de [eragué:
Balancete da Receita Orçamentaria, referente ao mês de Julbo de 1940

COdigosl A.RRECADAÇÃO Renda I Receita.
OBSERVAÇÖES'TITULOS

IAnh'riol' do Mês Total Lençada I PI'eviNtll

RECEITA 'ORDINARIA
'I'rtbutaría a) Impostos �

0111 Imnosto I'errttoríal 13:862.400 797.50(\ 14:659$9'.)0 15:763$ 13:000$
O 12 1 Imposto Predial 28.155$6',0 236600 28:39282(·0 48:000$ 46:000$
O 17 3 Imposto sobre Industrias e Protlssões 71:547$700 321.400 71:86B$100 140:727$700 150:000$
O 18 3 Imposto de Licenças

1. Licenças em geral 96:355$100 2:423.200 98:778$300 84:159$200 90:000$
2. Imposto 8. gado abatido 1O:117$50G 2:140$01�0 12:257$500 18:000$

O 25 2 Imposto 8. Exploração Agrtcola-Induetríal
Imposto s. Produção Agrtcola e Pastorf! 168.800 168.800 96:818$500 93:000$

O 27 3 Imposto s. jogos �.� Diversões 2:569$6,)ü 412$ 2:981.6(Jo 4:00(1$
O 29 7 Im posto adícíonal ]5:356$900 625800 10:982700 26:000$

b). Taxas i I I1 21 4 Taxas de Exp=dtente f

Taxa de Exnedtente Municipal I 730$ 96$ 826.-- ! 600$I !
1 22 4 Taxas e Oustss Judleu tlaa e Emolumentos !

,

Emolumentos em geral 4:')44$000 1:348.300 5:392.30:.J ! 5:4o( $
J 23 4 Taxas de Ftscalísação e serviços díveraos I I

1. Aferição de balançae, pesos e medidas 3:323.- 4:840.50:·� 8:163500 4:000$
2. Vistorias em geral , 230$ 25- 255.- 2:500$

Patrimonial I2 01 O Renda Imcbílíarta
Foros e Laudenlee .1 I 20()$

2 02 O Renda de Capitais ! I
Juros de deposítos I 3:012.8l'o a.» 12.800 1:500$

Recettas Diversas
J

4 12 O Receita de Cemitérios i
Renda Oeral je Ccmíteríos Publtcos i 3:403.- 198 oco 3:601.-- I 5:000$

i Receita Extraordínarla ; 1

6 12 O Cobrança da Divida Ativa I 1:767$900 62.- 1:829.900 I 3:000$
6 14 O

. Receita de Indvnlsações f Restítuíções
Indenísação de calçamento e melo fio t :000$

6 16 O Quota de fiscalisaçõ( s diversas
.

Quota de Iíacalíe. de serviços contratados 625$ 125$ 7nfJ.- 1:50( $
6 20 O Oonr-íbutções diversas

Descontos em Iolhas dos operarios da Pre..
feitura para o IA PI. 686$200 89$(;00 775.200 8co$

I6 21 O Multas
Multas em gt ral 4:o42$30u 455$200 4:497.500 2:uoo$

I6 23 O Bventuaís
Rendas imprevistas 1:523.200 92$üon 1:615.200 500$

I

SOMA· Rs. 258:339$4' 'o 17'469$ioo 275:808$500 385:468$400 468:00(1$ ,,

i ,

t 28:680$280; SbJdo dlsponíve I do exerclclo de 1939
I 404:488$780i

Bycicletes
Preço de Liquldaçlo 450$000 a

600$000, das mais.afamadas
marcas

Mês de Agosto - Dia 7
2.370 - Gutlherrne Oumz - Como requer.
2375 - Jüão Leseovíez Junior - Como requer.
2.376 - LUIZ KieiH'D .- Como pe de.

DiA 12
2.378 - Vitor Gomes - Como requer. Obede

cendo antes 1lS extgeuelaa da Deieg-rcía de Hlgle-
neo .

2. 385 - Willy Keesgen - Como requer.
2.39Q - Walaemar Rau - Como l'equ�r.

.

2.391 - Herbert KnH'ger - Como fE'quer.
Dia. 13

2.380 - Antonio Sirihf!.lsky - Indeferido. C,)DS
trua primeiro 8 fosse septice.
2.393 - Osmar Patrlclo da Silva. _.- Como requer.
2.394 - Bruno Bsptlsta MtllchÍl!retto -- sim.

Dia 16
.

2.348 -- Emerlch Ruysam - Como requer.
I 2.397 - Empreza Sul Brasileira de Eletricidade
,SIA - Como f"quer com relação á renovação do
J telhado<:' plnl.utt,s !nternl:ir. c; (--xt02rr18S.

I 2.399 - H 8 ne LOGS - Como requer.
Dia 17

'i 2.366 - Paulü Horst - Comt, requer .

•• ....'IlIA HIll!IJilAI!I_' 2.368 - Comu�idade Católica de .poço D'Anta
-- C(lmo requer. L!1vre se (I respectIVO Decreto .

2.384 - SüciedBde I}(; Cemiterio Itapocú Hansa
- Como requer. L��.Yrp. 8c o respHctivo Decreto.

Diu 19
2400 -- Germano Ehmke. - Cr,IDO requer.
2395 - Jl'sé SaUer - Como requer.

Dili 20
2,401 - JCfié Albu6 - Como requer,

Secrethria do Prefeitura Municipal (Ie J8ra·
guá, 21 do bgOI'li.() de 1940.

Renato Stl. US, Secretário

As 9 horas rnissa solenne. Após a missa InICIO

da festa popular. GRANDE CHURRASCADA,
DOCES. STRUDEL, etc

\. � A' noite: GRANDE BAILE PUB;_lCO abri
� lhantado por boa rnusica.

.

ACC"SOri�;=;;�
e bycícletas

-,
O Presid,nte: P,'uJo Popp

para senhores e senhoras de 20$ e 23$ FerDlento Medeiros
��...a�Bt:�3�

Produto de alta qualid:.de para DOCLS,
BOLOS, TORTAS e quaesqUt:r

PASTELARIAS

De ordl2m do sr. Prdeito'Municip,_;J tomo publi
co qua durante o cornmte mês de Agot.to arrecada·
se na Tesouraria da PI efeitul'a. Mu nicipí:l: de Janlguá
e na Intendencia de Hansa, ó Impos!o si produção
Agticola e Pastoril.

Não satisfazmdo o pagamento no rf'ferido mês
ficará o contribuinte sujeito á multa dI::' 20 I. sobre o

impcst.o no primeiro mês, sendo então feita a cobran
ça judicialmente.

Tesouraria da PrefdtUl a Municiptll de jaraguá, 1

de Agosto de 1940.
.

F. Vo�gcrau, Tt'soureiro.

...

Aos freguezes e possuidures das
E:M a E R�A L, es p e c i a I m e n te:

Machinas de
costura PFAFF

Barmonicas

Edital

simpIH�. semiton:1das,
clomaticas e a Piano das

Clfamac'1s marcas

Hohner, Sarfr.rello, SIradella

Bandoneons

Para co�tura. bordados e mol des de qua I
quer eSptCit:, procurem a senhorita E O I T H
S C H N E I D E R, à rua Marechal Deodoro da
Fonsec2, que datá todas ?s informações a respeito

ALfREDO ARNOLD (AA) OS MELHORES

Além disso: Orgãos e Harmonios da co·

nhecida m.:rca BOHN Pianos Essenfelder,
bons e ba'ratos. Instrumentos pf:rll Banda
t! Jazz-Band . Cordas, Palhetas parä Cla'
rimtas e S3xofones e demai.s Miudezas Musi-

caes. Peçam otalogos e preços ao

Representante: Pal110 Mobs "WANDERER"
Caixa Postal, 39 . SÃO BEN T O

Linha São FranCisco

·A M·ELHOR BIGYG.LETA

CosinhCJ de 1.0 ordem - Almoços e Jantares Sondwichs

ADVOCACIA

PLACIDO J. GOMES
\

PROVISIONADO
Causas civeis, comrnf'lciaes e Criminaes,

Inventarios e Cobranças.
Gomarcas de São Ben o, Mafra .f Jara-guá.

.

\

Aos sabbados: CBURRllSCO Filial: JoinvUle
. fnriplorio im J a r a u.u á :
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UU." o �loqueio total contra a Inglaterra
o uttimo discurso do sr. Churchill, primeiro ministro inglez
\. . .,

Berlim, 19 (Transocean)
LONDRES, 20 (Havas; .àispunham antes da inva ali uma situação ínsusten- que lhe fOr m cessarlo, na _ A respeito da dec1ara

,ag. f"�n�eza) - O �rimei- são de �uffi�iente.s reser- tavel. Terra Nova ou nas Indias ção alemã do bloqueio to
•

FO ministro snr- Wmston vas de 'VIveres. A Allema
.

Declarou que deviam Oocídentaes, para a oons- tál centra a Inglaterra, o
. Churchill pronunciou na nha, por seu lado, tem re ser esperadas operações trucção de bases navaes e orgão "Correspondeneia
. Camara dos Commuus um petido constantemente que de maior envergadura no aéreas Politica e Diplomatica" diz:
discurso, abordando varios possue graudes reservas Oriente Proximo. Esclareceu que não se "A mesma Inglaterra, que
'nssumpros da guerra. Dis alimentares- Assim, se hou- Por ultimo )bordou o

trata rda transferencia de acreditou poder rodear a

se o snr. Churchill inicial' ver fome' em qualquer paiz assumpto das negociações soberania nem de resolu Alemanha de campos de
mente que todos 08 íngle- europeu, no proximo in

com os Estados Unidos, ção que tenha sido toma, batalha, tem de vêr agora Os
zes devem preparar-se re- vemo, a culpa disso cabe-

para declarar que o go
da contra a vontade de

as águas que a rodeiam, e
soluta e methodicamente rá exclusivamente á Alle

vemo inglez resol-vera, cx qualquer cclonia. que ela acreditava a sua

para a campanha nos an manha. por ter desviado pontaneamênte, informar Concluiu o primeiro mi- mais segura proteção, con..

nos de 1941 e- 1942. A In as reservas de víveres pa- ao governo dos Estados nistro dizendo que :0 Im -

verterem se em teatro da

glaterra não deve se con- ra augmentar o seu esfor Unidos que teria muito perio El os EstadosUnidos
guerra, onde a destruição

servar nem se conserva na ço de guerra. prazer em conceder lhe fa- deverão est�r ligados de
e a morte liquidarão todos

defensiva, mas sabe appro- Continuando, o sr-Chur cilidades de defesa, pondo aIgum.a maneira, em.a!guns quantos se atrevam a sul
veitar o poder amphibio chili declarou que a Nação â sua disposiãão o espaço, !1egoclOs. em beneíício de ca-Ias".
de que dispõe. E' preciso e o Imperio brítannícos • ínteresses mútuos. Prosseguindo diz o jor
convencer o inimigo de enfrentam sozinhos a guer- nal: "O bloqueio geral con
que estamos dispostos e ra e sem teme� o �evez, Roosevelt levará os Estados tra a Inglaterra, resolvido RegistroCivil
preparados a vencer, não que !oda Ilha Britannícaes-. pela Alemanha, é uma lu-

por palavras mas por factos. tá eriçada de armas e que Unidos a guerra' ta pela liberdade dos ma, Artur Mueller, Escrivão

. Abordou em seguida á alem de suas gra�des for' res e que para o futuro e Oficial do Registro Civil

situação actual da guerra, ças aereas põde .amda con O arrendamento das possessões inglezas - Des. permitirá aos :pC?vos paci do 1, distrito da Comarca
declarando que a Inglater- tar com C? auxilio dos .�s-I respeitados os accordos pan americanos - Plano ficos o exereicio do seu de Jarag

..
uâ, Esta�o de San- A gue rra e

re está tdisposta a impor lados Unidos, em aVlOfS. • C _"I' trafego comercial, com a ta Catanna, Brasil.
um rigoroso bloqueio não e outros �ecur�os 'je guer financeiro e de defeza commum com o anaaa

navegação livre de qualquer' . faz saber qu� co��are
só contra a Allemanha e a j ra..A Ma'l�ha mglez9 está 11 favor da Inglaterra intervenção dos piratas dos I ceram em cartono ex�bl,ndo! a econom ia
Halia mas tambem contra multo mais forte com a mares imperialistas". os documentos exigidos
todos os paizes que cahl- construoção de novos na LüNDRES. 20 (Havas, realisada entre o presiden pela leí afim de se habili d A e rica
ram sob o dominio desta. vios- Os ares 6 os oceanos ag. franceza) - Lord Ha- te Roosevelt e o primeiro TOKIO, t9(TransoceanJ tarem para casar se : a .

m .

Revelou o snr. Churchill estão abertos- A Inglaterra lifax, ministro do Exterior, ministro do Canadá, Mac - A companhia de nave'

que o governo inglez tem possue, por outro lado, declarou na Camara dos kenzie King, o governo a- gação Nyk informa que o

recebido diversas propos graudes reservas de vive Lords. que a Inglaterra já mericano ordenou que va navio japonês "Suw Mary"
tas, baseadas em razões as res. tinha chegado a um accor- rios destroyers [se encarre· recebeu instruçõe para abano
mais respeitaveis para que Referindo se á situação do em principio com os gassern dá vigilancia da donar imediatamente a zo

a Inglaterra permitta a che na Somalia, declarou que Estados Unidos para o �r' costa canadense. Desse na de perigo em torno da

gada de viveres aos paizes desde o inicio tinha·se re- rendamento de 'bases na modo ficarão livres os na· Inglaterra.
occupados pela Allemanha. solvido nao sacrifiC3r a pe·- vaes e aereas �o hemis· vios de guerra canadenses ----

cSinto termos que recusar quen� guarnição da Soma, pherio occidental e nas In e inglezes estacionados nos OI parequediltas
- disse o sr, Churchill - ha, VistO que a defecção dias Occidentaes e que o portos do Canadà. V.o entrar em
o sr. Hitler que assuma a do Exercito francez criára contracto de arrendamen
responsabilidade·lI to relativamente a algumas LONDRES, 20 (Agencia
Accrescentou o sr. Chur· d b é d 90 N' I) A

'

ChI'li' que todos os pal'zes Concitando OI ita.. essas ases e annos. I aCiona -:- ,nnunela-se
.

que o Secretario) da fazen
invadidos pelos allemães lianos a desistir

I
MONTEVIDEO (Trans· da norte·americano Mor

da guerra ocean,�ag. allem.) - O cEI genthau seguiu para Mon
.

.
Debate:t dirige duros ata- tresl. afim de approvar o

Adoptadooffic:ialmente ROMA,20 (AgenCIa �a ques á attitude dos Esta· programma financeiro en,

no Exercito cional) - Apparelhos m· dos Unidos por motivo de tre os Estados Unidos e o

ELIXIR 914" glezes bombardean�m no suas negociações co� a Canadá.
" -vamente Milão, �urim. Cu· Inglatarra, considerando os

CAMBERRA, 20 (Agencia Ha-
Com o seu uso, nota-se em neo e outms Cidades do culpados da violação ido vas) - Os' membros da delega-

poucos dias: norte da ltaUa. Os aviões accc;>rdo Panamá Washing ção da imprensa americana que
I, - O sangue limpo, de im- atiraram novamente milh� ton_ .

Entretendo negocio se acham em Camberra, mani

purezas e bem estar geral, res de. pamphletos, concl- com a propria Inglaterra, festam a opinião de que a or-

pi;i.a-;; �����:,re�����e�,e F�� tando os ital.ianos a desis dentro do programma dos �:fri:a�:o :s�ad��ezÜni����u:
runculos, Coceiras, Feridas bra· tirem da guerra. estatu·tos de Trinidad e Ja· Dominios Brltannicos no Pacifi-

vas, BÔba. etc maica, os Estados Unidos co é apenas questão de tempo.
3. - Desapparecimento com- estão ampliando as suas O jornalista Ward declarou que

pleto de RHEUMATISMO do· A Suilsa protelta o projecto de defesa entre o

res nos ossos e dôres de cabeça. .

..

- POssessões, com o auxilio Canadá e os Estados Unidos
'I. - Desapparecimento das L d de cujo acto rompem os foi acolhido com grande satis-

manifestações syphililica!s e de em on res
accordos da conferencia fação pela opinião publica ame-

todos os incommodos de fundo BERLIM, 20 (Transocean _ Pan Americana. ricana e que a applicação desse

syphílitico. agencia allemã) O encarregado C f
.

d H programma numa zona mais -.1-���S�ft�I'ú�-�ß�AIIrJ'8
Na on erenC18 e a· extensa pode ser considerada _&1.TO ..,-��

...

5. - O apparelho gastro,intes· dos negocios da Suissa em Lon-
..VA

_

tinal perfeito, pois o -ELIXIR dres protestou junto ao gover,. vanna foi prohibida expres como uma consequencia logica. COf(101 DI
DU' não ataca o estomago e no pela nova violação do terri- sa e terminantemente a AN6N TURAS
não contem iodureto. torio suisso por aviões ingleses, acquisição territorial no he __,t:MA

t
:E' °tt unicdo DdepuraHtivo 'tque tendo o governo brltannico ex- mispherio occidental, sem Pharmacia de PlàQtão ::--Lt erAem a p.sta os os .•Spl h6S, pressado seu mais profundo D5

ae especialistas dos Olhos e da sentimento pela violação do es- O previo consent;mento das Estará de plantão' ama' R4010 'i,
Df,spepsia Syphilitica, paço aéreo helvetico por pilo .. republicas americanas. nhã a Pharinacla cEstrella. F l&(JIIHNOfI '.

.

V'd di..! tos inglezes. O communicado
.� I ros up 0:11 oHicial suisso arespeitoaccres- NOVA YORK, 20 "(Ag, TRfCOT
Já se encontram á venda con- centa que o governo britannico Nacional) _ O cNew York GYM*S T1CA

tendo o dobro do liquido e cus· assegurou ter dado á arma aé- ... _ ..1,.11
tando menos 20 % que dois rea Ingleza instruções para que Times· informa que comp ""'.. lI6MI

vidros pequenos. '. não se repitam taes Incidentes. resultado da conferenci

0lIl1'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,� .

Edital n. 1.110 (Conclusão da Ja. PIJfl·)
�

Andréas Jordan e Luiza
unido, constituído por Estados

Emilie Lange: despojados da plenitude de suas

Ele, solteiro, lavrador, prerrogativas, e habitados por
brasileiro, nascido neste populações excluidas de qual�

distrito, aos 2Q de feverei quer tentativa de libertação e

conomica.
ro de 19t2, domiciliado e Só a vitória da Alemanha tra-
residente neste distrito á rá duradoura paz economica ao

estrada Itapocusinho, e fi mundo.

h I
.,

!d A d é Só a desarticulação do pode�I O egltlmo e n r as rio inglês fará soar a aleluia

ac§lo Jordan e de Maria Pfleier de uma geral emancipação eco-

( N
.

O Jordan..
nomlco-financeira.

,BERLll\;\.. A. .) -: Ela, solteira, domestica, A vitoria germanica, sobre o

Reich s,ohcdou á ,Sulssa brasileira, nascida nesie degradante sistema plutocratico
commUDlcasse á Inglaterra dI'strI'to, aos 2 de novem-

Ingles, reorganizará todos os

f
setores economicos, á base de

que. os paraquedistal5 azem bro ::Ie 1921, domiciliada e reciprocidade de produtos, sem

parte de tropas regulares residente neste distrito á a imposição de inatingiveis pa

deven�o, ser�m tratados co· estrada ltapocusinho, e drões-ouro, que hão sido a cau

mo pnslOnelros d,e guerra. fl'lha legl'tl'ma de fírI'tz Lan.
sa de guerras, miserias, morti
cinios e crescente empobreci-

Em caso contrarIO a Alle·
ge e de Luiza Stricker Lan, mento de nações aparentemente

manha.exercerá se'Veras re-
ge.

libertadas.' .

pressahas á 17 O A ferrenha preocupação in-
• Jaragu, -8-4 glesa nãQ reside .sinão em man-

. ter a hegemonia de umas ilhas
EditaI n. 1.tl1 I improdutivas e sáfaras.

Augu&to Strelow e Elisa O Terceiro Reich não se de..

Lueders ProChn0W: fende tão sómente da Inglaterral
'E .

• , b '1' porque a guerra que lhe fot
.

Ie, VIUVO, rßsl euo, nas imposta, àceitou-a ele como su-

cido em Blumenau, aos. 5 perior motivo para servir a in�

de digo 21 de Janeiro de teresses vitais de todas as na-

1885 domiciliado·e residen, ções.�o univers�, a quem o Im-
,

d"
• . periahsmo da CIty val, lenta-

te neste Istnto no lugar mente asfixiando com ine:!Çorá-
Rio da Lu�, ,filho ß�Jopo veis :t�na�e� dê' aço: transfor

Strelow e de" Wllher",!ne I
madas, transfor,na.das, �elos re..

Orlletzmacher Strelow.·' �ursos da propaganda Judaico·
, , b

"
. mternacional, em suavlssima.'

,

Ela, Vluva, rasIleira, nas' garras de ·.velludo.�.
clda em Blilmenau, aos 25 .

A Alemanha, pelas s'Ua'S armas,

de março de 1888, domi- pelOS seu� so{dados, pelos seus
ciliada e residente neste estad�stas, e, �obretudo, p.elo'

, , R' seu Sistema, Criado pelo tipo
distrito no lugar 10 da mais altamente representativo
LU:l, filha de João Lueders' da cultura nietzscheana, - A·
e de Mina Lueders. dolf' Hitler - exprime, pois, nO

Jaraguá 20-8-40. panoram� aberto do mundo a·
, tual, .0 y,lbrante e �construto1"

E.:I·t I 1112
sentid<t'dá libertação econ9mica

.... 1 a n. . pelo tr'abalh'o
Eugenio Pieske e Ottilie . :' '.

'

Meyer:
���--------------

Ele, solteiro, industrial, Peixes e
nascido neste distrito. aos

1 de fevereiro de 1917, do

ElNF.YOFf:' miciÍiado e residente nesta

SAiin�' Vais a cidade de Jaraguá, sendo , •

uHJt.' S .

filho legitimo .de Ricardo encontrarás dlartamente
--..-� PIJS10 DE �IITIJ

• Fran�ls�o7 ��::t:. e de Ana Kaiser
noHOTEL CENTRAL,

INDIGES'I'OC:S Queres come, uma hoa EI it' d r o melho, de São Fran ..

MAO IiALITO peixada ou camarão, nascfda seomeH�'mo��es !�a� cisco.
"

não hesite. é no 10 de setembro de' 1912,
Botel Central dom!cili!lda e residente nes·

te dIStrItO á estrada N6va
São Francisco. de Retorcida, filha de OUo J

--------------------_____ Meyer é de Amalie Schnei·

Escritorio de advocacia der Meyer.
Jaraguá, 21-8-1940.

Dr. Marinho Lobo E para que chegue ao

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

rá afixado durante 15 dias.
Sialguem souber de im·

pedimentos acuse os para
fins legaes.

A.,.tur Mueller
Escrivão Distrital e OU·
eial do Registro Civil.

dos' EE."CöDtaDlOS CODI O 'auxiUo

Adotar Schwarz
Endereço teleg. ccDOLAR"

S. FraD�ls�o do Sul

Caixa postal, 32

Sta. Cafbarln8

Em�arijues - Despaohos
NavegaçãO

Diarimente atende�se neste escritorio para servi·
ços judiciarios e administrativos.

FALA·SE PORTUGUEZ, ITALIANO e ALEMÃO
(Das 7 á 17 horas)

JARAGUA' Rua Marechal Deodoro
Predio Emerich Ruysam

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO

Navegação entre BUf:arein (Joinville) e

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

Encarrl'egaAse de classificaçao, mediçao e embavque
de todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em t6ros, 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

edespacho para as praças do inte1:'ior.

..:,,-,_ ..

Attenção! Attenção!
Sabbado .. Dia 7 de Setembro

,QRANDE BAILE
no Salio Waldemar Rau, estrada
Nova deRetorcida, abrilbantado por

exceDente conJuncto musical

l.·" ,.,l,O l�cro da,$. c.otr.adas reverterá pro
. >C4!��.flel. I;i1}JHo Çarlos Jo�r�an_�� ,- '. ,�,

.

.

Tell se.pre vapores em perlo, carregandD - Armazens proprils - Deslio di Eslr. ferra

Serviço garantido e rapido. - Preços modicos

Ess,e navio, que se dirigia
para o porto de Liverpool,
regressará incontinente a

um porto nipónico .

O "Asahy Shinbum",
comentando esse fáto, diz

que, como o "SuwaMary",

e outros navios japoneses
que se destinavam á Ingla
terra não mais realizarão
a" suas viagens 8 portos
britanicos, de vez que O

govêrno do Japão acha
perfeitamente justo e geral
o äto do govêrno alemão.

Inclezes abandonaram
a Somalia

lia Britannica, que foi oc
cupada por tropas italianas.

De Londres foi oommu
nicado officialmente que os

inglezes se
.

retiraram de
todo o território da Soma- ROMA. (A. N.) Segundo

se infcrma os italianos es

tão em vésperas de des'
e-ncadear vigorosa offensi '

va contra Aden. visando
conquistar o controle do
Mar Vermelho.

Camarão-

o anjo protetor de seus filhoslé a

Lombriguei.raMinancora
Vermifugo suave e de pronto efeito,

Dispensa purgante e diéta!

Serve para qualquér Id8.de, conforme on'.

(1, 2, 3 e 4). .

Proteja a saúde de seus filhos e a sua

própria! Evitará muitas doenças e
.

poupará
dinhei.ro em remedics.

'

Compre hoje mesmo uma "LOMBRIGUEI.
RA MINANCORA" para seu filhinho.

E um produto dos Lf\,BORA'J'QJlIOS "MI
NANCORA" - JofnviJe

.
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Estamos com um circo na terra.
O "Uircus London" veio visitar-1Ws:

• Disem que circo chegado é chuva na certa. E' verdade

I
que esta. semana choveu um pouco e o frio tem castigado a gentea despeuo das mantas de lã, das capas e luvas. '

.

O ((Cir�s London" estreiou com uma enchente... de b'Iheteria. A noite estava linda. A propaganda deu resultado.
�.

I REPRESENTAÇO'"ES E aquelle �ichinho esquisito, perc?rrendo as nossas ruas dentr� �
B u"!,, cr;tmmhao com alguns mus�cos, chamou a attenção olhando

_B"'_'
DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS & d�pl�centemente para todos...

._..
Se estioessemos nos bons tempos em que os bichos pens

, E M B A R Q U r;:: S I vam e fallavam, eu perguntaria ao bichinho esquisito do "ct

I
cus London" em que pensava elle olhando assim toda gen:-
Porque, embora estejamos no seculo das realizações impossive�'

.....,. SÃO FRANCIscr,. DO SUL E t d d St C thari B'1 n'aquelle tempo, o bichinho do "London" devia pensar em alo::'

....... '" s a o e a. a .arma, rast

I
ma cousa. Impressionou-me o seu olhar e sobretudo a SUa loR ma resignada.

" ca

_SVí'.""'·W:M:m:W.!Ní·Mf4!_!,.Wm.·iJ'R'»ií\_.r��&
.__

Q:uantos bichos esquisitos tambem estaria elle vendo! E no

GRAN Lenden CIRCUS
seu olhar, secreto, essa admiraçao ... que o vento levou.

do para o incentivo dos - Qne admiravel força de equilibrio !- andou com dois Pés!
esportes em nossa cída- GIL VAZ.
de, nôs dará. amanhã, Hoje e amanhã as duas ultimas funcções
mals uma prova de sua

efficaz actlvídade, realí
zando, em seu campo á
rua Marechal Deodoro,

SOmanaForonso ES PORI,ES �����tr:�,n��Ce�Oc�:!i�:�
[j li [j dos .até hoje realísados,

O Clube Aymoré e a vem despertando desusa
Pelo dr. Lobão de Quei' data de. 7 de Setembro do Interesse.

roz, advogado da fazenda
Em reunião re'alisada N�sse testíval o sym

do Estado. foram requeri
na semana ultima a di�' pathíeo clube in�ugurarádas oitenta e uma ações. i d

. sua nova bandetra e di
executivas fiscaes, prove- rector a esta prestigio versos melhoramentos in.
nientes de imposto territo·, sa sociedade resolyeu troduzidos na sua praça
rial, devido e multas irnpos- ! mandar que se Iestetas- de esportes, sendo pro.
tas pelo snr. Inspetor es se condlgnalD:snte este

vas dos esforços, dignos
colar desta Ciscumsorlçâo. anno. como alIás tem fel. de elogios de um g upoto em outros snnos, a '

.

r

O dr. Promotor Publico gloriosa data de 7 de Se·
de moços ent}:lUslastas,

tembro. .

p�):'a - não podendo con·
requereu. fosse notificado

Assim, foi organisado
tar com altos auxilios

o inventariante. José. G. de
um programma que cons-

vencer todo!; os obsta
Araujo, para vir' declarar,

tará de uma prova spor.
culos que �e levantsD;l ==------......- .......=

em cartario, os. endereços, . ás sua8 iniCiativas.
dos herdeiros do espolio Uva - corrida de pedes. A festa terá c meço
de Maria Gomes de Arau- tres, n'1;lma extensão .de ás 1::1 horas" da :anhA
jo, sob pena de destit':liçã�;' tresd' kßomfetros" cUJas No acto 'da .

entrega �
bem como re_quereu a Cl' uO�tllçoes oram estabe .. hasteamento das bar'dei.
"tação edital das herdeirl�s le�ldas, com valiosos pre. ras falará o sr dr Luiz
do espolio �e �ax WeIfei, ml�s aos vencledor�; li de Souza pro�ecto ad-
de-nomes Margarida'e C� no e, no 88 �o uhr, vogado d� nosso fÔro.
rolina, residentes em lugàr uma paláestra clvica em A parte esp,ortiva do
incerto.

. que ser maIs um,a vez " t' áhistoriada a epopéa ma programma er a", C,oo·

Por sentença pela funda. gntfica da Independen- corren�ia doslclub_s AI

mentada o dr. Júil de di. cia. Ap6s a palestra, fee lianQa, local, D. Pedro II,

reito julgo.u 'improcedente chará o programma, gran.
de Haosa e Humaytá, de

de baile, com o concur-
BlumenalJ.

.

a ação exacutiva promovi·
so de um jazz band de Desde manhA runccIO-

da pela fazenda Nacional, Joinville. D:arão, no campo, diver·
contra a firma Walter Mar· tIm nt I h
,quardt, recorl'end0, de ofi. O sr. Luiz Gomes, the- .

e os p'lpU ares, ave·

cio, para o Supremo Tri- soureirq do cAymoré:t rá um excellente chur·

bunal Federal, para onde está encarregado de at� rasco, bebidas, etc.

irão 'os autos respetivos. tender a08 que, desejá'
-

.
rem tomar par*e nas pro. Pl· INa qualidade 'de ed�oga. vas sportivas.

.

apa J'ornado da Fazenda do Estado, Festival do S. C. Brasil '

'

o dr. Lobão de', Queiroz, •
'.

discerdou dos. valores da. O Sport Club Brasil, compra _qualq;uer quant!
dos �os respeti-ros bens �grePlfaolo que brllhaq- dade

• •

pelos inventariantes dos temente vem contrlbuin. Ernesto Czerolewlcz·
. espolios de ·Margarid. Pa·
van Bag-gio e José Joio
Reniel, por julga-los in
significantes '80S interesses
da fazenda pubUca.

Anniversarios
Fez ann os dia 20 o sr,

Irineu Constantino Perei
ra, official de justiça de
Hausa.
- Dia 2t fez annos o

distincto cavalheiro, snr.

Willy Sonnenhol, do com

mercio local-
- Quinta-feira anniver

sariou a SOl a. d- Ottilia R.

Hoje á noite, no salão Emmendoerfer,esposac!osr.
principal da velha eSO- Edmundo Emmeridoerfer.

cíedade de Atiradoresde
- Tambem quinta feira,

Jaraguä, realísar- se á o
transcorreu a data [natali

annunciado concerto do oia da surta. Nina Ullrich,
quinteto [otnvtllense sob prendada filha do sr, Rí

a direcçäo do snr. otto cardo Ullrich·

Pfuetzenreuter" com a

.

- Hontem viu passar

collaboraQão .

de destsca- mais um natalicio o sor.

d 1 t d J á Arnol10 Leonardo Schmitt.os e emen os e aragll .

operoso industrial ec:tabeVamos ter mais uma '"

nóitada de fina musica lecido com o Cortume Ja-

interpretativa de Kreiss. raguá.
I K t Ib S h b tr

- Transcorre hoje a da-
er, e e ey, c u er "e ta natalicia da' Si'a. d. Nal·'outros autores.
As dansas rythmicas me fadei Tomelin, exma.

serão tambem numeros esposa do' sor. Honorato
de realaUracçAo, enssia. Tomelin, director desta fo·

lha.dos com muito gosto .pe·
_ Completa hojEl, 'mal'slo er. Carlos Walther.

A renda do concerto um anniversario o sr. Os·

de hoje destina-se á ac-
waldo Sá, ccllector fede-

I i d ral em Cresciuma.
qu s çAo e· um piano pa.. _ Ainda na data de ho

A Sociedade Recreati·
fa aB sociedades de Ati- va Cruz""'J'ro do Su'l deJ'e vê passar mais' um an-

c ,:< »,
radores, e Soco Esportiva Hansa reall'zo haJ'''' noniversario a gentil senho. , lO- "',

tJaraguá. rita Elza Gonçalves, filha Salão �Central, um aDi-

do sr. Antonio Gonçalves.. mado baile, que será a-

Profe�sol' aposel1tado _ Transcorre dia 26 a
brilhantado pelo harmo-

Por acto do sr. Inter. data natalícia da sra. dona
nioBo conjuncto «Jazz

ventor Federal :interino, Edwiges Wagner, digna es
Elite». já bem conhecido

• nesta �idade.
ace.ba de ser aposentado, posa do sr. Otto Wagner, Para assistirmos ao
á vista de inspecçAo me, fablicantedoafamadoeWag baile recebemos, firmá ..

dica a que :roi subrnettl- ner Boonekamp». do pela directoria do
do, o sr. Antonio Manoel

I Martins, professor da es. Nascimentos «Cruzeiro do Sul», um

cola mixta de Alto Ga. ' Olar do sr. Germano dos attencioso convite, que

t'ibaldi. nt,ste munilliplo. Santos. e
.

de sua esposa, muito agradecemos.
d· Marlqumhas dos San

--

tos, profesBor.a em Rio
Serro, foi enriquecido. no

dia 17 do corrente, com o

Qasdmento de seu primo
geRito" que na pia baptís·
mal receberá o nome de
Sidney·

EXIJAMO SABÃO

Virgem. Esp,eciali.dade
de WE:r-Ze;l� & elA. "_ -IQJNVILLE (Marca registrada)

O ',Q.�I; PA��' C.ÖSINHA,.; ,[AVANl}),E'UA, f,. LAV�DEIR'A

Cam pan ha da' gratidão
Importeneta publicada e depositada no

,

Banco Agricola e Commercial t:549.7oo
Lista n. 89 a cargo de j.Pesqualíní.Hense 120.400

88 idem Ernesto Rückert, Hansa 20.-
9 idem .roäo de Paula to.-
51 idem Hotel Becket 5.-
68 idem. Dr. W. Mazurechen 25.-'
95 idem Pastor Waidner 10.-
38 idem M:ay & Fischer 10.-
52 idem Hotel Brasil -.-

45 idem Rob. Mauricio Horst 10.-
47 idem Lothar 8onnenhohl 10.-
49 idem José Albus 10.�
50 idem franz Hesselmann 1 •

.:.....

4 idem Alberto Dutra 6.-
2 idem- «Correio do Povo» ar-

recadaçãc desta semana 23.-
Somma RS.1:810.100

Solicitamos a todas as pessoas que recebe
ram listas a fineza de devolverem as mesmas,
subscrtptes <'u não, para satisfação do controle.

A Commísaäo-

End. Tel.: «OROMAIA.
Codigos:

BORGES. RIBEIR(i). A. Bi C. 5.a Ed.

CAIXA POSTAL n. 34
Rua Manoel Lourenço de Andrade n, 14

TELEfONE n. 155

. Orontesmoia

Marcou um verdadeiro I Jarsguä, com novos nu

successo a estréa domin meros e novos artistas,
go ultimo, do «Circus como nos informou o seu

Robbatlnl, com pavilhão director, que esteve em

armado á rua Marechal nossa redacção,
Deodoro. Lá estavamos, _

como tanta gente, e 08

trabalhos que tívemcs
occasíão de apreciar [us
tificaram 8 coneurrencla
e os applausos recebidos;
pelos artlstas. As irmãs
Robbatini srtas. IAIda ie
Geny, tiveram Inumeros
de muita emoção, espe
cíalmeute a prímeíraque
é domadera,
Hoje e, amanhã serAo

as duas ultimas funcçõefl
do Circus Robbaiini em

Grande
concerto

Sementes,
para distribuição aos a·

gricultOl·es registrados
no Ministerio da Agricul
tUfa. recebeu a AjudaL.
cia Agricola Fäderal se
diada nesta cidade.
Os interessados ainda

não registraGos, devem
apresentar.se munit:!s& do
tall10 do· imposto territo
rial ds Conectoria do
Estado afim de :€erem
inscritos.

As variedades de se·

mentes para distribuiçEio,
em stock; são 8S seguin
tes :

'

Alfafa commum, Ar
roz Honduras, Batata
r!GayerovolO, Milho Crys
tal. Milho Cstete, Fumo
Americano (tracuatena),
EucßHpto ter€t?cornis

,. rostrata
:t longifolia
:t bútrfoides.

o advogado Placido Go·
mes requereu e juntou o

respetivos rói, testemunhas
a serem ouvidas nà açãó
de divisão de imovel re·
querida pelo condomino
Alfredo feiler é outros,
contra os demais.

, ,

A fazenda Municipal de
Jaraguã, por seu' advolado
legal;dr. Lobão de Queiroz,
indicou o sr. Waldemar
Grubba, para avaliador dos
bens penhorados aos .exe·
cutados Theollaldo Sanson,
Paulo Hübbel, (lermano
Komen e Leopoldo Bossha·
mer, por cuja avaliação irão
os mesmos bens á praça
ou léilão,

O sr. franz'Hesselmann,
por seu advogado dr. Luiz
de Souza. contestou a ação
.de reforço de hipoteca con·

tra () mesmo promovida
por Carlos Radunz.

c'

2"51�, "',:
, - \

Prefiram a farinha fabr,ícada. pelo
MDINHD JllNYlllE

,
f 1.: -

:.'f

'Social

de sua visita, o sr, Olivio
B· Cordeiro, nosso collera
de im prensa residente em
[olnville-
- Com destino a Porto

União, passou por esta ci
dade quintá feira última, o
sr- Luiz Oswaldo d'Acam.
pora, inspector estadoal,

Hospedes
Estiveram terça feira des-

'

ta semana em nossa cida
de e na visinha villa de
Hansa, o dr- Lucia Correa,
digno delegado regional
1e policia nos rnunicipíos
Joinville, Jaraguá, Paraty e
S. francisco, com séde em

Join�iIIe, e os srs· Arlindo
Pereira de Macedo e Jorge
do Amaral farias, da ins
pEctoria de armas, esforca.
<los auxiliares da delega'
cia regional. Essas autori·
dades, demoraram algumas
horas, nesta cidade como
em Hansa, em objecto de
serviço, regressando á noi
te para Joinville, pelo trem
da tabeUa·

S. R. Cruzeiro do Sul

Viajantes
Seguio até 3 capital, on·

de terá curta demora, o sr.

tenente Leonidas Herbster,
operoso prefeitomunicipal.
- Esteve em nossa ci·

dade e deu·nos o prazer

Neve em São
Joaquim

FlorianopoliE, 19 (A. N.
Brasil) - .Â, ,cidade de São
Joaquim, situada no planal
to catarinense, acha· se to
talmente coberta por um
grande lençol de néve.
O termometro registrou

ali 3 grãos abaixo de zéro.
A néve cdntinua caindo

com grande abundancia,
alc1\1çando a altuta de 10
centimetros acima do sól0.

o O Haematogen' do Dra Hommel C
AUGMENTA AS FQRÇAS DEFENSIVAS DO.

ORG,ANISMO CONTRA' AS DOENCAS DAS
•
- CRIANÇAS E DOS ADULTÓS _;;._ :

SPORT CLUB BRASIL
DOMINGO 25 de Agosto de 1940

Grande
.AMANHÃ

Festival
promovido pelo S. C Brasil, obedeceddo ao seguinte

programma:
8,30.Entrega da bandeira ao S. C. Brasil pelas sym·
puthJsantes do clube. - 9 horas Inicio dos jogos en'
tre os quadros B. - 2 horas Jogos dos quadros A:
T(,marão parte, alem dos quadros do Brasil, os do
AlIiança, de Jaragl1ã, do D. Pedro II; de Hansa, e do

Humaytá. de Blumenau ..

Os torneios t�rão como premios bellissimas taças
offerecidas pela Cervejaria Catharinense.
Haverá no campo durante todo o dia

MUSica, Churrasco, Bebidas, Tom..

. bolas, Tiro ao Alvo, etc.
Todos �ocampp do S. C. Brasil

, .

/,
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