
Aboapolitica de approximaç'ão econormca
Cbegou ao Rio a COmmissio economim argentina que vem' tratar do !intercambio mercantil entre
o BOSSO patz e a grande patria de JuDo Roem. Já se realizou a primeira reuniio, sob apresiden"
da do sr. Souza Costa, Ministro da Fazenda, com a presença dos membros ·das Co_missões al"gen"

'I tino-brasileira e de altas
autoridades da Republica

Quando resolvemos pa- de Ioinville e Paraty, de
trocin'Sr a Campanha da cujos municipios jaraguá
gratidão em pról da herma feZ parte, nos ternpos re

do Coronel Emilio Carlos cuados de sua historia.
Jourdan, desbravador e A Cornrnissão agradece
colonisadar de Jaraguá, a todas as pessoas que,
sabiamos que ella seria alé agora, de boa vontade
longa mas que o objectivo, contribuirarn para a Cam
como unico premio que! nha da gratidão, elevando
desejaramos, seria também
alcançado.
Nada, hoje o confessa

mos, .
nôs poderia fazer

desertar do compromisso
que com a nossa conscien
cia assumiramos ao lançar
pelas columnas deste jor
nal a idéa já agora victo:
riosa: - foi entregue ao

esculptor Fritz Alt a en

commenda da herma que
será collocada em frente
ae magnifico Palaeio ,Mu
nieipal, á praça da Bandeira.
O e$culptor Fritz Alt é

um arUsta que ainda ha
bem pouco se impôz, ape·
sar de sua modestia, ao

trabalh:u a herma do grande
Caxias, que se acha no

pateo do Quartel do, 13.
B. C. Nada precisamos ad
ju'�icar ao'S seus medtos
pessoaes, mas unicamente
esperar que o seu novo

trabalhe, em igual nivel de
acabamento. uma vez mais
confirme a sua reputação
de artista completo.
Jaraguá vae ter assim,

como sempre esperamos,
o seu monumento, - E' só
o facto de haver a Com
missão concordado com o

plano de construcção feito
pelo I!sculptor, jä nos sa

tisfaz. Chegamos em pou·
co tempo a uma etapa da
Campanha que não conta
va:nos chegar tão cedo.
Para tanto não nos faltou
a sympathia dos que sou

beram comprehender a nos·
sa idéa, dando a Cesar o

que e de Cesar, contribuin·
do de boa vontade porque
a di\rida que se vae jJagar
é dessas que s6 se pagam
com o coração. E é com

o coração que o nosso

povo 'realisa esse admira'
val empenho d\... vontade

.

- ao mai or vulto dê sua

historia que resume todo
o esforço e toda arenun'

cia aquelles qU�t !:ia mais
de sessenta annos, aqui
chegaram, trabalharam,fun
dando a Colonia.
A Commissão que to

mou a si a Campanha da 1
gratidão distribuiu mais de l}
uma centena de listas, a �
maioria das quaes ja foi f\,recêbida e a& importancias �1,:.'computadas devidamente, ff
como tem sido publicado �4à,
j>or esta folha. r:i'�

Ha, entretanto, um bom
numerode lidas ainda fó
ra, e para não entravar o

compromisso assumido, a

Comrnisl3ão solicita a tocias
as pessoas que não devol
:veram aind� as listas rece

bidas, a finesa de o faze'
rem, sem mais demora,
subscriptas ou não.
Em caracter especial fo'

ram dirigidos appellos ao

dr. Interventor Faderàl no
Estado e aos srs. Prefeitos

A respeito das con de que existem possibi
r versações argentino bra- lidsdes de entendimentos
sileiras noticia se: Como bilaferaes para a venda
é do conhecimento pu immediate de excedeu
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H S. Catharina ".. N. 1.049 das Relaçõe� Exterior�s valentes vantagens reei ..
�������������������������������=�����������������= das Repu�l�as Amen

procas Esses delegado�
O Bras.-. vae ter a s-d

- canas, concluiu uma re-
• erurgla i commendação indicando pro�l.lzeram aos seus res-

O contracto assignado em Washington ás referidas' Republicas a, pecb.:os go_verntos uma

. . . conveniencia em face oa I reumao. cO�Junc a co!,"
WashIngton, 26 - O grca, informa-se que os

t I ituacã , taes objectivos, no RIo
Entregue ao eSCtJ [ptor Fritz ALt a en- sr. Jess [ones, represen technicos norte-americanos ac ua SI �aç_ao europea. de Janeiro reunião essa

commenda da herm· o.... do Cor.o,!""'o.e_l I tando os Estados Unidos approyaram, sem res�ricções da ne�oclaçao de accor-
que ora s� inicia com a

.d' A ,.', dc N ,..
o projecto do major Ed- dos bi-Iateraes, para a .•.

EM I LLO .JOU I'lDAN a rncnca o . orte, e mundo Macedo Soares re- I
-

Cl bl chegada dos represen
� o sr. Guilherme Guinle, cornrnendando a construc- so uçao- e pro emas

tantes argentinos.económicos cornrnons .

em nome do Brasil, as. ção da usina no Vale do
o nome de nossa tetra

signaram um sccordo que Parahyba, afim de ficar Seguindo essa recom
nesse louvável empenho. ,

t d . mais em contacto com os mendação, OS delegados
de ser [usta reconhecendo I visa o mcrernen O aSI· 'd L'1

.

t'
.

,... ,,-
'.' . maIOres consuml ores do LraSI eiras e argen mos

o rneruo de um trabalho derurgia brasileira, O nosso paiz Esse local of f' 31 d Jd '. d h
.

- Im. aram, em e u
e renunora e de gran e programma compre ende ferece facilidade de toda Ih lti it Iforça de vo�tade que ehe �{j nversão de 45 milhões ordem, inclusive o trans-

O U Imo, na capi _3
go�. para alicerça- ') que de dolleres dos quaes porte de minerio bruto das

I cub?na,
uma declaração

hoje I,�p!'es{;'nta [araguá 25 ilhões d d II grandes jazidas de Minas conjuncta em que ma
idad

. . • mI oes c o ares .
. . -

CI '"' e e mUnlClplO. _
. . _ Oeraes. nifestaram sua convlcçao

serao a contribuição do
Brasil e os restantes a

Reformado o gabineteinglezldos Estados Unidos. O Continuam, fortes, os bombardeios aereos
plano contempla a cons-

Demtttiu :e o snr. Chamberla/n trucção de uma fabrica
Tornedeedo o cruzador suxttte» inglez «Hlghlaml Patt'iot»

St05kholmo,.3 (T. O,. ag.: t�nte no seio Ido proleta- de aço em Volta Reden- Ber�im, 3 (T. O. agencia, nas occupadas, não cau- te da capital, um appare-
all��a) - FOl annunc�ada I uad?, �Uê se achava in da, Estado do ('\io de allerna) - O alto comman- sando damnos de impor- lho, que cahiu em chammas.
offlclalmente na manha de i sastlfelt.J com os salarios J'

. do allemão communica: tancia militar, attingindo
hOJ' em L d d

I
b

.

1
-

d
anell'O. Ataques aereos all

-

6 t f b
.

e, on res, a e- alXOS, a e evaçao os I R' A 't d . . .

emaes s men e uma a rica para-
missão de Chamberlain, o preços e as condições (k I 10.:- �roposl o a dmgtram-se hontem contra lisada. O fogo anti-aereo
supposto lord-presidente do

.
trabillho difficult"das pr los conclu�ao do accordo ent�e Londres e outros objectivos desviou-:os da direcção do

gabinete Churchill, tendo incessantes ataqu('& aéreos
o BraSll e os. Estados_ UOl- de importancia militar no ataque. Quando os appare

o. soberano acceitado o pe- aHf.'mãs O snr. Chulchill dos, parada ln.stalla��o de .sul e centro �a Inglaterra. lhos approximavam-se de
dldo. espera que fi inclusão do

uma gran e uzma SI erur-, Os bombardelos de Lon- ·Berlim, as baterias anti-
O sr. Churchill convidou do sur· Bevin no gabine. , I dres caus�ram grandes dam- aereas derrubaram, no nor-

o chanceller..,. thesoureiro te introduzirá o apaziguf! n?s •

nas mstallações ferro-

Kingsley Wood e o miniS- mento tntre o proldari.:tdo, Agüas mineraes em Vlar.las no centr? da cida- Contra a America do Nor4te
tro do Trabalho Emest

Santa Cathll.f ina de, docas e mstallações
..

Bevin ,a participarem do Rio. - O sr. ministro da Agri- portuarias no Arco do Ta- eventualmente bel1i-erante
::----------_ cultura antorizou o sr. Manoel misa, sendo 'destruida uma

--ti
novo gabinete de guerra. DOIS NOTICIARIOS Visconti, a pesquisar aguas mi
O posto de lord-presidente .

.

neraes em ar.ea ,localisa.da no s.e�ie. de hangars, quarteis,
do Conselho dá Cocoa foi é·�nlin�uaportugúêsa muniCipio' de flalhoça:, Estado de aVlões. Nos porto'S meri-

confiado a sir John Ander- Estação: O J P _ BERLIM
Santa Catarina, "dionaes ele Swanson, New

san, até agora titular da
.

Qual e Weymouth bombas

pasta da Segurança Inter- I
Onda 25.31 m - 11855 K'c!os de grande calibre provoca-

na. Esta pasta será chefia- I Hora: 20 a 20,1') e Departamento de ram incendios fias fabricas

da por Herbert Mossison, 22''11 22,15 Estradas de Ferro e depositos de petroleo.
actual ministro do Abaste- H O R A lO C A l

cimento.

Anno XXII - Jaraguá ." Sabbado, S de Outubro de 1940

A divida quevae serpaga

Essas conversações co
meçarão, assim, em at ....

mosphera de perfeita cor
dialidade e cornprehen
são, obedecendo ao es

pirito que presidiu á con
clusão do documento as

signado em Havanna.

Berlim, 3 (T. O.) O alto
commando allemã'O com�

munica: :,0 inimigo perdeu
hontem o total de 6 appa
relhos, 7 apparelhos alle..
mães não voltaram ás suas
bases;

Rio. - já se encontra Stockholmo, 3 (T. O.)
Dois noticiarios de ultima em mãos do chefe do 00- A primeira incursão noctur-

S k I 3 (hora, didriamente vemo o projecto de cria- na allemã de hOJ'e em Lon-toe o mo, Transo·
-: ção do Departamento de

cean - agencia allemã) -I Estradas de Ferro.
dres teve· por objectivo o

A f d b·
. reconhecimento armado du-

re arma o ga meh� In Esse novo orgam admt'-
.

I
-

t'
. C fi i rante uma hora, sendo se-

g ez nao cons ltUlU sur on erenc a em nistrativo, que controlará
b d guido lago do ataque ao

preza para os 'o serva o Wasbington todas as ferrovias do Bra- centro de Londres, irrom- Roma, 3 (T. O.) A agen-
res estrangeiros. Ultima· 'sil, terá um director e qua- d' d' C cia Stefani declara que o
mente näG só cresciam O" New York 3 (T O ag t h f d d'

. pen o mcen tOS na ity e
- ,. . . ro c e es e lVISão W tEd O pacto tri-partite não se di-

contra o ex presidente allemã)'- O commandan-
. no es - n. S appare-

Chamberlain como era ac te em chefe da esquadra .

lhos allemães, que vinham rige contra a America do

cusado de incapn. Obser- americana do Pacifico al- Regressou B Hespanha do nordeste e sudoeste, Norfe não belligeranfe e

va se igu�lm�nte' que a mirante Richardson l es- \ o ministro Serrano ) appareceram sobre todos sim unicamente contra a

opposição socialista, spa perado, dentro de'poucos I �Suner o� ob!e.ctivos de importan- America do Norte eventual-

ziguada com a coali�ação, dias, em Washington, on- Roma, 3 (T. O.) O snr.
Cla mlhtar de Lon�res, que mente belligerante. A agen-

exigia maior influencia no de conferenciará com o se-' Serrano Suner ministro do foram. systemattcamente cia italiana accrescenta que

seio do gabinete. Esta as' cretario do Departamento' Interior hespa�hol regres-
bombardeados.

piração foi realizada ago- da Marinha, Knox. 'sará sabbado a Madrid.
ra com a nomeação do ���=�=;;==;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;;=;;,::�.

Berlim, 3 (T. O.) O alto

sr. Be-qin, ex chefe dos I' commando allemão com-
Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça re·beldes munl'ca' Um navl'o mercansyndicatos ingleze,>, para CLINICA ESPECIALISADA.

" -

a pasta do Trabalho. O
te atacado por um avião

sm. Churchill foi obriga- DR. SADALLA AMIN allemão na costa do extre-

do a tal attitude devido CONTINUA EM JOINVILLE mo' sudoeste da Irlanda, foi
ao descontentamento exis Consultas: 15 de Novembro 580 - Res.: Abdon Baptista 180 attingido por bombas na

sala de machinas, irrom-
pendo incendio. Um sub
marino allemão afundou,
durante o seu cruzeiro,
42.665 toneladas de navios
mercantes inimigos. Outro
submarino afundou o pa
quete armado inglez «High
land Patriot», de 14.172
toneladas.

Washington, 28 (A. N.)
Crê-se que. a coUigação
germano-italiana - japoneza
f)oderá reunir as seguintes
forças em guerra: Exercito
20 milhões de homens, Ma,.
rinha 2 milhões de tonela
das, Aviação 40 mil âppa
relhos.
E' voz geral aqui que o

pacto assignado visa im
pedir ou retardar o auxilio
dos Estados Unidos á Orã
Bretanha.

Exclusivamente para mo
lestia� de olhos, ouvidos,

n'aris Il garganta.
Dispõe de aparelhos os mais
modernos para exame de

sua especialidade.
PaI. Richlin..Rua do Principe

Fone, 334. JOINVILLE

o entendimento entre os
Estados Unidos e Q' Japão
significa a paz entre os ES
tados Unidos e o Eixo, ao

passo que a guerra de um
lado significa a guerrá en·
tre os �Estados Unidos e o
Eixo..

________
O inventor da ci,

Revidando affir.. nematograpbia
ma"ões linglezas . sonora.� Serviço telegráfIco da
Roma, 3 (T. O. ag, alle- RDV - No dia 25 de se·

mã) - A proposito da af- tembro corrente, o inventor
firmação da propaganda in- da cinematografia sonóra,.
gleza, de que os italianos Hans Vogt, completou o

pretendiam, até o dia 15 seu 50 aniversàrio natali <

ele Setembro, conquistar A- cio. Em coopelação com

lexandria, escreve «II MeS- o Dr. Jo Engl e Joseph
sagero» : Não cabe aos Massole, creüu o epro ..

inglezes indicar nem data cesso Triergon" , no ano
nem local ldos ataques pa- de 1922, sendo que as suas

. .-..:..___ ra as conquistas italianas, primeiras apresentações
mas sim unica e exclusi- ao publico, tiveram lugar
vamente ao marechalOraz- tambem no mesmo ano.
ziani. Novamente os ingle- Mais tarde, a patente al'
zes adoptam a velha tatica cançou os EE. UU da

Stambul, 3 :(T. O. agen. de divulgar pretensas da- America do Norte por so .

cia�alJemã) - Informam de tas de p'lanos estrategicos bre a Suis�a, onde esta 84
Beyrouth que foram pro- das potencias do Eixo cu- tingiu o seu aproveitamen'
hibidas para effeito imme- 'ja inobservancia é qualifi- to definitivo. Atmlmente,
diato as sociedades e lojas cada logo pela propaganda o in.ventor allemão se o
secretas da Syria. As suas ingleza como uma derrota cupa na tecnica da alta'
propriedades serão confis- do adversario e triumpho frequencia e na ceremani'"
cadas. dos inglezes. ca m�talurgica.

Incumbido
demisslo especial
omajor Rodolpbo

Jourclan
Rio, 3, - A servi.ço do estado

maior do 1.0 corpo do Exercito
seguiram para Guaratinguetá
os majores Rodolpho Jourdan
e Pinto Seidl, capitães José Ma
ria Barros e Hildebrando VieiM
ra .de Mello e o 1.0 tenente A·
ristarco Gonçalvel! Vieira, que
foram incumbidos de inspeccio.
nar a região do vale do Para·
hyba onde se realisarão as pro.
ximas manobras.

.... .

INSTITUTO RUCHa LOURES
Nasceu uma filha
do casal Lindbergh
New York, 3 (T. O. age

allemã) - A esposa do a�
viador recordista Charles
Lindbergh, deu a luz a u

ma criança de sexo feme
nino.

Berlim, 3 (T. O.)· O alto
commando allemão com
munica: Aviões inimigos
sobrevoaram o territorio
fronteiriç'o norte e oeste da
Allemanha, bem como zo-

Contraas lojaseso..

ciedades secretas

aria e Pharmacia MINERVA
"""""''''=''''''

-- A maior. do Estado
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"WANDERER"
A MELHOR BICYCLETA

-,

Resfriedoa
Carlos 'Hoepcke S/A.;

,
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-
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8ronchita

'I' Escrophulo..

[, Convelecençe.

i VIN�� y�a��r���1�DO
Filial : Joinville

:'JiNTAS· ESMALTES • VERNIZES
.

YPIR·ANGA'

. E M' 'O'E R A L,
�

e s p e c i a Im e n te :

Barmonicas

''''.ii

. ,,=.'

Não pinte sua easa, seus moveis,
etc.· sem utilizar o. insubstituivel.

.
.lDaterial.,YP'I'RANGA ,;

. 'T

simples. sernitonadas,
�l\

• CI omaticas e a Piano das
afamadas marcas

Hohner, Sartorello, Stradella
Bandoneons

IROTEGEM E EM8E1.UZAM

;
, . ( t! � >;

"
"

;
I

(

"

João Prosdo�imo. & Pi'�bos
Rua 9 de�a.rço :..._' jOINVIL�E

''li 'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J10RRIVEL DESASTRE A festa de amanhã no Col-
,

.

..

'iecio "Divina, Providencia" Petrolina Minancora
o Tonico capilar por excelencia

Destina-se a manter uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesarnento dor cabelos,

.Evita a QUEDA DOS CABELOS e des

trai a caspa, por mais rebelde que seja, E um
remédio soberano contra toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO,

Terá legar amanhã, du- ainda necessarias [ao esta
rante todo o dia, a festa belecimento. Haverá, desde
promovida pelas Irmãs do manhã, rifas, tombola e Ohl

Collegio «Divina Providen- tros jogos divertidos, no

Na manhã do día 1. do A nOSSEl reportagem a serem- registradas no cía-, em beneficio das obras b:b��a�� d����g�o'C:f�,mq�:corrente, célere, correu esteve hontem no local inquerito. A victima oha- serão servidos a quantosnesta cidade a desolado· do desastre verificando ma-se Augusto Hoch;
PI id J G quizerem contribuir parars noticia de um horrí- 08 rastos que lá estilo no exercia a profíseão de ac O • omes

tão alevantada finalidade,
vel desastre occorrido barranco e no gramado, agricultor, de cuja alasse

A data de hoje é simplesmen- O espirito religioso do
Das. proximidades da vil- fastos que precisam ser- era muito benquisto e te significativa nos meios S3· nosso povo não deixará de
la de Hansa, neste mu- vir tambem de pontos conceituado. cíaes. Placído Justino Gomes, ir amanhã levar a sua con- .

nícípío, na estrada que oríentadores das próvas alma expressiva e alegre, faz

ruma a esta cidade, annos Roje. Filho rle Floriano· tribuição ás devotadas Ir
polís, herdou de seu digno pae, mãs, reconhecendo o tra-

Desse desastre resultou •

d
_ o inesquecivel Tte. do Exercito balho de real efficiencia

amorte trsgtce e ímpree. Campanha da grati ao jus�inoGomes,.onossol?resado que vêm ellas realizando,síonante de um :operoso . amigo, o valor combativo e a

h energia vigorosa e desassom· desde annos, ao ensino em
e onesto agricultor, <!h:e. Importeneta publicada e deposltada no bràds, a lealdade e a coragem, nossa terra.
ie de numerosa tamnte, Banco Agrícole e Commercial 2:587$800 preciosos attributos que fazem-

D· 13 d O t bque .era passageiro do Lista. n. 6 a cargo do sr, Mario Tavares 50$000 no respeitado e admirado. O iI- ·--------1 omlnÇJO, e u u roocamlD,hão de carga de Somma Rs. 2','i'37$800
lustre anniversariante é de uma

L h
.

�Pd d d F
... iii sinceridade que se revela em to,

e G d F t P I em Ríbelrãoropne a e o snr. e!· Solicitamos a todas as pessoas que recebe- das as suas attitudes num traço n a pioa' a ran o 08 a opu ar Molhadinando Haberland, resi- ram listas a fineza. de devolverem as mesmas, predominante do seu altivo ca- lJ (j Udente em Ha!lsa, e c�auf. subscrtptas ou não para satisfação do controle. racter, dest'arte desfructando de

Ieur do referidovehlculo,l' tão solidas e numerosas relações fornece a domicilio em beneficio daCAPELLA Df N.S. DO ROSARIOO que motivou o de I A Commtasão- na terra eatharinense, onde é "I..�

bastante conhecido. E' o advo-

J C·sastre foi O gesto pouco gado PlacidoGomes descendente BOSSen Sr Ia. A's 9 horas, Missa Solernne. participando os

seguro do volante do ca.' directo de uma familia catharí- -

.' cantores de Carnpinha Central Braço do Norte.
mínhão, quando procu- Auto. VI·aça-.o Catharl"Dense S/A

nense que tem dado ao Exercito Pedidos pelo telepho: Apo's a missa haverá' Leilão deprendas, rifas,rou, evitar o choque do uma pleíade de soldados valo- 53 C ..

rosos entre es quaes citamos ne n.
'.
ou na asa café, docec, bebidas, churrasco, etc,seu vehiculo com um apenas, o capitão Joaquim Go- May & Fischer

caminhão da Iírma Ger- rnes, seu avô, e os seus tios
�" Pelo comparecimento de todos muito agradece

mano Stein S, Ã, da pra. Esta importante em- forme nos communicou, julio e AnacIeto Falcão da frota, A Commissão.
ca de joinville guiado que chegaram ao posto maximo

R
..

t C -.Y presa de transportes, a, feitas algumas alterações do Exercíto brasileiro. e.ls ro lVIpelo volante Walter Roth-
b d

'

'h
.

d d
' Nd imprensa, muito jovem., SI·nOpSe 'IC'IstaU·stilfl'la Antonio Pintobardt que em sentido eon- ca a e Inaugurar) para nos oranos as emais ainda, militou nas colurnnas de a:. ..

trarío, rumava com "e uma mais rápida ligação, linhas em trafego entre l-ó Dia» f· nas de .0 Estado», Artur Mueller, Escrivão do Estado Cordeiro

�ular velocidade para uma linha directa de as cidades de [oinville, quando dirigido pela penna ma- e Oficial do Registro Civil Acaba de ser editado
ansa. gistral de Rupp junior, tendo d 1 ..... trit d C E t J guä.. omnibus entre a Capital [araguã, Blumenau eFlo- mais tarde sido redactor do O • ors n O a omarca pelo Departamento Esta IS .eve em ara ,

NAo fosse o encontro tharí C
..

bal rí I' «jornal,de joinville» e cA Noti- de jaraguâ, Estado de San- doal de Estatístíca, o VI} em_ desempenho des fUD-
sobre uma curva, local ca armense e uríty a nanopo IS. cia ••

_
Alem de sua collaboração ta Catarina. Brasil, . lume 11. 3 ,..- Sinopse Es- cçoes de s�u al.to cargo.

apertado, tendo de um e vice-versa, sem pre- Assim, as partidas das prestativa ha varios periodicos Faz saber que compare- tatístlce do Estado COIl o sr. AntOnIO Pínto Cor-
lado o córte de um bar- juizo da linha ja exis- demals linhas desta ci- ��rr�����d��:eddeeva��sti:ia�\�� ceram em cartorio exibindo tendo amplos e precisos 'd�iro, da ch<ef.iß do Ser·
rance e de outro a regu- tente entre Curityba e dade, obedecem ao se- nacionaes, foi em 1�28 e 1929 os documentos exigidos dados capsses de ínteres- VIÇO oommercíal e eoor .

lar profundidade de uma Blumenau. guinte dispositivo hora' redactor correspondentedo -Cor- pela lei afim de se habili sar 8 todos os brasileir<>s denador dos traDsportes
baixa'da, onde o cami· reio Paulistano.. Fundou e di- tarem para casar se :

e especialmente a nos, r�doviarios da Rêde de
nhäo depois de derrapsr

Foram tambem, con- rio : ��!�eri��m!���e·o d�d�:�:i�ed: Edital n, L131 catharinenses, pela sys VIação Paraná S. Catha·
,se precipitou, ßspetacu- DE JARAOUA' Mafra», orgão doutrinario e de Albano Fachini e Olivi� tematissçAo do trabalho rina, com sllde em Pon-

larmente, de certo, nAo á Curityba ás 6,00 hs. (todos os dias uteis) combate que teve brilhante actua· Brugnago: apresentado, na verdade ta Grossa.
.

teriamos, de registrar, ()
ção na vida economica e politi- Ele, s-oUeiro, l�vrador, de Buas oifra8 e compa- S� S. que daqUI seguiu

lomentavelmente a múr-
á Curityba ás 12,45 hs. linha diaria ca da collectividade mafrense. nascl'do em Indaial neste ' até Blumenau tratou nes...

(
, � Anteriormente a ter obti:loa' . , rações, graças a um mI. u,,-

ts tragica desse agricul- á Joinville ás 7,00, hs, dias utels) carta de advogado pfovisionado, Estado, aos 6, ,�e �gosto nucioso e consciente es. ta sua viagem, !da reno-

tor que perdeu a vida á Joinville ás J4,50 hs. (dias uteis) Plaeido Gomes já advogava des· d� 1904, domlCllJ�do, e re- tudo do que :repres�nta, vaçAo do contracto para
com 32 annos, deixando 6 â Blumenau ás 8,40 hs. (dias uteis) de 1921 em varios auditorios do sl�ente nes!e dlstrJt,o e!fl. mos hoje, dentro do rea- o serviço de trafego mu-

filhinhos em tenra idade. á .Blumenau às 19,12 hs. (linha diaria) ESi�o�osso 4imigo e digno lido
Vila Nova, fl�ho de �lt?rIO lisIDO constl'uctivo do no· tuo, como de ha tempos

, FI
"

I" 7 20 h (d' t
'

) vogado o abraço muito cordelll e de Domemca Fachmi, vo ErasH. vinha sendo mantido en-
--------------- a onanopo IS as , S. las u eis de todos que trabalham' nesta Ela, solteira! domestica, Sinopse Estatistica do tre a Paraná- S, Cathari-

Se.manaForens'o
á Florianopolis ás 10,42 hs. (linha diaria) casa, natural de LUIZ Alves, nes Estado acha se dividida na e 8 Auto Viação Ca-

te Est�do, nascida �o�, 5 em c8pitulos, que se sub- tharinense.
de maio .de 1907, doml�lh�· dividem e completam ----

da e res!dente mst� dlstn- muito ,bem,_ espelhando_
to eu:' Vila Nona, filha de 88 sUuações PbYSjCR, De'Dommgos e de Rosa Bru- mographica, Eoonomica,

, gnago. Social Cultural Adminis.
JMag�á, 28-9-1940 trativà e Politi�a da for-
Editai rt, 1.132

. ma mais positiva, que B� Procedentes da capital
Pa�lo Gunz (; Amalia desdobra. de capItulo er;n

do Estado, r;onde' foram.
Arndt.

, . capitulo,-em tüdo o' vo- visitar i01eU progeüitor,·te•

Ele,' solteuo, lavra:or, lume'
. legraphista sr. Luiz Mar-

n'äscido neste distrito aos Gr�tús 80 Departamen. tinelU, que �stêve grave.
7 de. ,�ovembro de, 1914, to Estadoal de Estatistica mente enleruto Daquella
dOIDlclh.ad? e resIden�e. pfjlo exemplar com quê cidade. achani-se entre

",este dl�trJto em Jaragua' fomos lembrados. nól'! as'�genti8 senhorita8
smhc. filho de Germano,e' Lindom.ar e Odair Mar-

. de Rosll Gunz. ' '. . tinelli. professoras nor·

Ela, solteira, dom'estica, M�x . Meldola .malistas; serVIndo em

nascida em Blumenau, nes- Em gozo de ferias se· joinville e Canofnhas,
te Estado, ao� 22 de"junhq guio par:l Harnmonia;8com respectivamente.

� .dI! J91�, domiciliade e re ranhado de sua exma. es·

sidente neste distrito em posa, o snr._Max Meldola, "

'. '.

Jaraguâsinho, filha dê Ot digno gerente, da filial do . ,Destruido completa-
to e de Ana Arndt. Banco Agrícola e Commer mente uni engenho de
Jaraguá, .1-10-940. cial, ;nesta ciqad�, herva matte

Jrleo á 2a pra�a os bens

MI' I
Edital n, 1.133 Afim de substitui-lo já

.

.

ay. Pelas 11 horas da' nôite
Penhorados 80S executa.

,
'OV e I S. e .fi< g e f'a'

Emilio Oscar Mathias e se encontra entre nos, I)

E M dto G t Th de terça·feira ultima, em
.dos Paulo Hubel, Germa, ma arquar , snr. us avo ompsm,

EI It
'

I d d d' t d M joinville violento incendio
no KamIn e' Leopoldo e, so elro, avra ar, um, . os Itec ores a a

'd j
,

t 'BI d{'strnio completamente o
Dosshamer, pela Fazén. nascI o em aragua, aos fiZ, em' : urnenau, 'f

26 d 'Ih d 1915 • engenho de iherva·mate da
da MunicIpal, por seu

.

el -lU o e ,CIO

A C M & P' h 't I

I'
'I' d 'd t C

firma j. Wõlff 8t Irmão,advogado, dr, LobAo de asa ay ISC er aCC�1 a qua quer en- nilClI& o e resl en e nes.. ,. nem'a't d' t "t R' 5 um dos maiores do Es,
Queiroz, com o abatimeD- comenda de moveis para salas de visita - e IS rI o em 10 erro.

tado, sito á Avenida Ab.
to de 20·', sobre os pre-

..

""'WTO$ POLICIAES 't d·f.'
,

h 't' filho de Ernesto e de Au- Jaraquá que J'á ha basI ",...
01'1 Jan ar - orml.OrlOS - eosin a escn onos

gusta Mathias. '

. Baptista,-

. ços 4as resp'iltiv8s ava- CONTOS Df AM .

t E t'l d d t d tante tempo não apre.ma· Não se sabe ainda a'.".
ll''''ço-e'a, em dia hora e

· ....AI!>
e C. S.l os lU? e(�c_s

--

e,? os os P,reços Ela, solteira., domeslka, ã ..4 ""

Q ., AVEN TU� 4

C t I d do d t t I t w va uma
c

SI"SS () ue ClDõ r'igel1l do incendio. O enN
local previamente deßi-

•

C/iNEMA
a a agas a Isposlçao s IS In os c um< es. � nasci.1a em Blnmenau, aos ma, teve esta aemana- genho sinistrado estava

gcados e que serão tor· BELtEZA I. SE.MPRE EM STOQUE: \ 4 de dezembro de'1918, q�� se contentar.com ,o segur�d.onados publicos, pela Im- C h I �omeciliada e.residente n,es. 'me ambulante do JulI. RADIO \\ ,A.�, ele ões e camas te distrito em Rio da Luz,
c '. "

-

A policia abriu rigoroso
prensa. GUll!uNOS IW Bnelh que, .al.mal, sempre inquerito, tendo sido ou-

-;.'RICOT

�
II (Pa�ente, a legitima) filha de Ernst a de Ana s�tisfez e �Ol um. 8uces·' vidas já innumeras pessoas.Foram remetidos ao Su-

",;"'uaNA$ rICA SI . d,e dlve.rsos tarn,anhos' Marquardt" smho de bilheterIa. -

f:;��: ;�ib;?::i::o'��fs-, .·�.1W12� j II"'_•.I««UM«(.H«�_ �a;!�á��;��eg�e40'ao sa�ii�d�u��gU:s�,:�:ir��, -

'

os autos da 8çãoordina' h' t d t d uma das SUllS noites d�)MatadouroMuni..·,.ia de. i�.denização po� n r; IGnnRn;' Boje fi de Outubro Boie ��r oec��e���e �d�ta�S-�a.:; en,chente.Quinta .feira ou· cipal de Joinvillt;actQ llimto prol.Q,cvlda., H " lU m H IM H aR�N.DE BA lLE
será publicado pela impren tra sessão e para ama

por ltodolfo Friedrich �.Li /j r. ,.,' ,0", .... n
.

.

�a e em cartario ·onde se:' nhã té.ll'emOS "Nd!e de
.

Durante o mez de A"
.contra Gustavo Weber e - ---;Ä..Ã/�(/L..K.., lá afixado durante 15 diãs, Walsa" com WiHy Fo['st gosto no Matadouro Mn.
SUIl mulher. Foram sd-

S
- W I Si alguem souber de im· e Magda Schneider, o nicipal de Joinville fo·

'Vogados, respetivamente, no alao 01 � pedimentos acuse os para que quer dizer nova en l'am abatidos 368 bovinos,
do Apelado e dos Apelan· COM EXCELLEI'�TE MUSICA _ Haverá suc�

fins legaes,' chente. 197 suinos e 43 vitehlS
tes, os drs. Lobäo de O annuncio é a alma A�<tur Mueller E depois dizem que CI Eb'se movi·mento rendeu
Queiroz e Paulo Medei- cu lento churrasco, gallinhas assadas, .Escrivão DIstrital -e OU, nems eu; Jtm�guá uão aos cofres municipaes �
ros. do negocio! strudel, etc. etc ci;;;l do Registro Civil.

'

dá!... impürtancia de 10:364$3oji1.

'Na estrada de Hansa, perde a vida um

laboriso colono

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

[oinville.

Professoras
Lindomar e Odair

Martinelli

Foi nomeado e prestou
o devido compromisso
de Escrev�ilte juramen.
tad" do juizo da Comar.
ca o cidadão Jacob Al·
fredo Emmendoerfer, ac-

. tualmente no exercicio
do oficio . de EscrivAo
enquanto em terias o ti-
tular efetivo,

'

�l:\LCL\DOL
,

Hedwiges Steinert, re·
miu a execuçäo contra·
a mesma promovida pe
la Fazenda

.

do Estado,
por seu advog�do dr.
tobão de Queiroz, pagan
do 8 devidàlmportaneia,
antes de arremataçäo já
anunciada por edital de
praça ..

GO/CH 'IRML\O/
jL\RL\GU� - fL\NTL\ CÄTL\RINL\

�������.�����������������������������������������������������������������
.. �.,. Cervejas: Ouro Pilsen " Catbarinense Nova " Malzbier �
� Vinho branco "MoseIe" Caxias

MA X W I L H E L 'M ViDbo branco d o c e "SOVJS" �
� Licores Aperitivos �
� ,Vermouth -, Cognac .

)ARAGUA' DO SUL 'Santa Catharlna Máyerle - UnderlJerl' ,�
���I!'J�!'ß�!]IXI[!_�[!!][!!l!l�[!fJ[!!l[!!l[!!l[!!l[!!l[!!l[!!J[!!lr!!l[!!l�!l[!!][!!l��!lf!rl�[!!l[!!l�I!'J[!�[!rJl:!I[!!lI!!l.

;<��""""'�,�.' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do qUßI
�

outubro As C:R.E,A,N'Ç,A,S QUEREM
P·RO'TE'CoÇ,ÃO

do pCH quem maís der
e maior lance ,nferecer
no día 15 do corrente
mez, as 10 horas da ma

De ordem do sr. Pre-: nhä, ás por��s do Forum
Mês de Setembro - Dia 27 feito Municipal tomo deáta Comarca, o se

2.473 - Paulo H rat - Como requer, . .pubrico que durante o guínte bem ímovel pe-
1.467 - Canos Hardt r- Como requer. nhorado a, Paulo Hueb
2.468 - Vva. Maria Hoeít 8 s/tilha Irma Hoeff corrente mês de Outu- bel, na ação executiva

_ Como requer. _'_ O sr, Contador para br�,arrecada·s: na Tesou- fiscal [que lhe move a

fazer RB devidas anotações.' rana da Prefeitura Mu· Fazenda Municipal, 8. sa

2.470 - Leopoldo Gelbke - Como requer. nicipal de Jaraguá e na ber .

2.471 - Artur Woehl .- Como requer. Intendencia de Hansa, o Um terreno sito no lu-
DIa 28 .

t P di lU b gar Ribeirão Grande do
1.473 - Izabel S. Batschauer _ Como requer. Imp,?s o re Ia r ano, Norte, com 88 defronta

Dia 30 relativo ao 2. Semestre. ções de Direito, com íl

2.398 - Fernade Díetrrch -- Como requer. No satisfazendo o pa- area de 370000 metros
2429 - Victor Mas - AReduzn a multa para ... gamento no referido mês, quadrados .avalíado em

50$000, de acordo CtI� o n. 2 ?O art, ficará o contribuinte su- 4:000$000, !.i'az saber aos que o

328 do Cod.de construcões em vigor. .

·t-. Ita d 20'/ cujo bem constante do presente edital virem,
Y Jel c a mu 'I e

.

t d I •__-I1·.__-liI-iIIY"'.II1!ili..."_··....·""·!j'_-------------••2,43b - Augusto Sohn Junior _ Comu requer.
)

.

(, ,

.' ante de avaliação e pe- In eressar possa ou e e � ------

2.465 - Paulo Wunderlich _ Como requer. sobre o Imposto no pn- nhora dlj folhas, serà le- noticia tiverem, que, pe-
Mês de Outubro - Dia 1. melro mês, sendo então nado em segunda praça lo cartono (to escrivão

2.466 - Victor Mas - Como pede. feita a cobrança judicial- ,com o abat.imento legal que esta subscreve, se

2.474 - David MUfara - Gomo requer. mente. de 20 % (vInte por cen- processou o pedido de

2.476 - Celeste Robelato - Como requer T ,.', ds P 'f' to) sobre o total da ava- Antonio Feiler, resíden

2.448 _ Henrique Pankratz __ Sim. esoUl�n.a a re er-
Iíação isto é. pelo valor te uo Distrito de Hansa,

2,479 - Francisco Panstein _ Como requer Pa, tura Municipal de [ara- de 4:000$000 '(quatro con nesta Oomarce, cujo pro.
fa trabalhar nas zonas urbana e sub-urbane, o guá, 1. de Outubro de tos). Assim será �Q rete cesso correu os transmí

Irequerente deverá lazer o regtstru de que trata o 1940. rido bem imovel arrema- tes legais, tendo sido o

art. 64 do Codigo de Construções em vígor. \

F. Vosgerau, Tesoureiro lado por 1quem maís der paciente, por sentença I

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguä, 'e maior lance oferecer deste Juizo, julgado In

2 de setembro de 1940. no día. hera e local a- capaz de reger u sua

Renato Sana, Secretário Edital de l.a praça cima mencionados, po, pessoa e bens, a quaí
A dendo o mesmo ser exa- 8e�tença é ,�� teor se

,

e arremata�o minado por quem inter- gu�nte::- VI.stoS. etc ... ,I

O Doutor Arno �ed.ro esse tiver, no local do LUJz FeIler na qu�hdad.e
Hoesehl, Juiz de DIreito mesmo emRibeirãoGran- de pae de Antonto Fel·
da Comarca de J8.ragu�, de do NOí'te. Para que ler, requereu a interdi·
Estado d.e Santa Catarl: I chegue 6. not.icia 8 pu- 9€10 deste, por ser com �_.'=III'lIInlll- _
na, BrEislI, na forma da blfco mandei passar este lIH18nO mental d�sde o,'Jei, etc. edital que será afixfHlo nascimento e pedIU que
Faço saber aos que o

no lugar de costume. Da. se submetesse o m.esmo 'Cabrl·Ca �D. La t spresente edital d� segun. do e passado nesta ci. á exame. de s�Dldade .I. j U -.; a
da praça, co� ü prazo dade de Jaraguá, ao pri, decr�tand(!-sa afmal, B

de dez' (10) dIas, virem IPeiro dia do mez de Ou Eua mterdlção, dando·se para productos seccos e liquidosou dele conhecimento tubro de mil novecentos em um curador, sendo
tiverem, que, findo 8sse

e quarenta. Eu, Jacob ele interditando assistido AFFONSO MEISTER
prazo ha de ser alrema· Alfredo Emmendoerfer o processo pelo Orgam
tado por quem mais der escrevente juramentado; do Ministerio publico. Is. Rua BJffi Rdiro (Ilnt. partie· Eise ..hut) jOINVILLE
e mal,?f lfilloe oferecer

o subscrevi. 8,S8.) Arno to posto e;. CODsidel'ado
no dill 15 do correr.te Pedro Hoeschl Juiz de que 08 perItos medicos,
mez, a8 onze horas da Direito. Está' conforme 80 pro�ederem o exam�
manhã, �ág portas do Fo·

o original, do que dou fé. no" ptlClente.Antonio Fel
rum .det-ita Cumarca, o jiu:aguá 1 àe Outubro lex, eonclulram que .0
segumte bem imovel pe- de 1940

'
mesmo apresentava estI·

nhot'sdo a GermanoKa,' gmaß p�quico8, caracte·
mim na ação executiva Q escrevente juramen- riaticos de imbecibHida.
fiscal que lhe move a tadö: Jacob A. Emmfln· de e por ser um C8S0 ti
Fazenda do Municipio, 8. doerfel'. pico e evidente, abstiam·
saber: se de maiores observa-
Um torreno sito á Es- ções e Con8ideraçõeB� U·

,
.

trada RibeirãoGrande do Edital de l.aprap Considerando que exami� lOaSIONorte, confrontando de e arremata§lo nado por mim pes�oal
.

_ ri 71
um lado com terras de mente, em interro�atorio, (sob inspeção federal permanente),ll;':orta a D.

, Hugo Ei'dmann e de ou- O Doutor Arno Pedro verifiquei ser o mterdi· . .. .

O Tenente Leonidss Cabral Herbster, Pre!ei- tro lado com terras, de Hoeschl, juiz de l>ireito tando um imbecil, nlio Diretor � Dr. lUiz Ambal Calderan
to do Muntcipio de Jaraguá, no uso das atribui· Floriani, fazendo frente da Comarca de Jaraguá só pelo estado geral de· Rua Com, Araujo n· 176 - CURITIBA - 'Paraná
�õel!l que a Jei lhe confere; , na Estrada RibeirAo Gfan' Estudo de Silnta Catari, Ie, como ainda de não. .

Resolve: de do Node, fundos com na, Brasil, na forma da saber responder as per. Esta:o em pleno funclOnamento as aulas de
.

A) - Para efeito de numeraçlo, dos Imovefa quem de direito, ccm a lei, etc: guntas Que lhe. eram

di'l
> admissão, á 1 a. serie. do Curso, Fundamental

do perimotro urbano da cidade de Jaraguà, é con· a.re8 tQtal de 215.000 me- rigidas, justificando pIe" �.
.,

"lderado inicio das avenidas ou ruas 08 locais tros quadrad08 avaliado Faço Saber aos que o namente as c nclusões Nos mezes de Dezembro e Janelfo a" aulas deste

abaixo discriminados: o terreno em 2:800$000, presente edital de segun· periciais; Con�iderando I
curso são GRATUITAS. E

Avenida Getulio Vargas, ruas Mal. Deodoro cujo bem constante do da praça, co� o �razo que na COOlarcs nlo ha'll'aCuldade de Comêrcio do Paraai
e Floriano e CeI. Procopio Gumes, o respectivo auto de avalia910 e pe· de dez dias VIrem ou de- Curador JUdicial; Con. (ESCOLA REMINGTON)
,entroncamento; ohora de tolhas será Ie· Ie conhecimento tiverem, siderando que o preseu '"

.

r,
'

Rua Epitacio Pessoa e Angelo Piazera, local vado em segunda praça que findo esse prazo ha te processo obedeceu ai •

Fkcahsada !p�lo Gov� no �ederal
_

mais proxtmo do entroncamento acima, .re!erido; com o abatimento legal de ser ar!ematado por formalidade legal; Con. �l!RSOS. Pro�edellttco, Pento Lontador e Au
Ruas José Bonifaclo, Cei. Em1lio Jourdan, de 20 % (vinte por cen. quem mais der e maior siderando que ninguem IXIItar de comércIo. Internato e Ôternato.

radre Franken, D. Pedro II, Felippe Sêhmidt e to) .Bobre o valor total da lance oferecer, no dia melhor do que o propria1-------------------
Elisa Stein, a direito da avenida Getulio Vargas; avaliação, isto é pelo 15 do corrente mez 88 pae do interditando está' . !!�=1;:�riRua Domingos da Nova e Rio Branco, es· valor de Rs. 2:800$000 10,30 horas, as portas do em condições de zelar LIMPE SEU6 PUL1J\O�& J

,

.querda da Mal. Deodoro; (dois contos, e oitocentos forum desta Comarca, o por ele com todo carl· U6RnOO J,)

;1Rua Quintino Bocaluva, esquerda da CeI. mil reis). Assim ,serA o seguinte bem imovel pe- nho e afeto, alendendo· .

-)
.

Procopio Gomes; referido bem arrematado nhorado a Leopoldo Boss, o no que preciso for; I

����::!��;iRuas Abdon Batista e Benjamin Constant, em por ;:quem mats d�r e ham�r na açlo executl, Considerando o mais que
Jrente á ponte daquele Dome. maior lance ole,recer, no va fIscal que lhe move a dos autos cenata e prin'

B) - Designa uma comissão, composta dos dia, hora e local acima Fazenda Municipal, a,sa- cipios de 9Jreito aplica
'lS. João Bililoni, Guilherme Haering e Jol1o Ba· mencionados, podendo, o ber: veis li cspeeie; Julgo
lista Rud�U, para o levantamento da respectiva mesmo ser examinado Um terreno fazendo. procedente o pedido e

metragem de que trata o art 305 e § Untco do por quem 1ntere&se tiver frente, digo situado á consequentemente decre-
Codigo de Construções. no local do IDesmo, em Estradü Rlbe.irAo C.aci�d8r to a interdição de Anto J

C) - O respectivo levantamento deverá ser Ribeirão Grande do Nor- neste primeIrO dlstrltro nio Feiler, vedando lhe -------------------

.entregue ao Prefeito, dentro de ÖO dias, a. contar te. Para que chegue a de JSI'sguá, com a area a regencia d� ,sua pes·
da data desta Portaria. noticia fi publico, IDan- de 323.000 metros qua, B08 e administração de

. D) - O custo das placas de que trata o § dei passar este edital d�8.dc&, C�II! as contro.nta .. "'eU8 bens. Nomeio Cu
D!lico do art 306 110 Codigo acima referido, será que será afixado uo lu· çoes de aireito, avalIado rador ,interdito 8 Luiz
I\e 5(000 e correrá por conta dos proprietart.os. gar de costume. Dado e em 1.:200$000. Feiler, seu pae, proprie' BLIXIR "914"

Comunique.se. passado nedta cidade de cUJo bl::,m �opst8nte do tario, residente no Dis, J
Prefeitura Municipal de Jafag':.:'a, 5 de B�tem - jaraguá, ao primeiro dia auto de avabaçAo de fo- trito .de Hansa, desta Co. Com o seu uso, nota-se em

bro de 1940, do mez de Outubro de lhas e 8,UtO de penhora, marca, que deverá. Ber poucos dias:
,

ass.) Leonidas C. Herbstet. mil novecentos e qU8.- será levado em segunda intimadopara prestar
'1. - O sangue limpo, de im-

b ti t ...._..........._..� purezas e bem estar geral.
r�llta. Eu, Jacob Alfred.o praça com: o a 9. men o compromisso da Lei. Pu � A l141TA DA I'fENSTRUAÇA-O 2. - Desapparecimento de es-

Emmendoerff.'r,escreven. de 20'/. (V lOte por cen�o) blique·se por edital a in pinhas, Eczemas, Brupções, Pu-
.ecreto"Lei D. 71 te jUftimentado, o subs- sübre ü' total da 'avaba- tt1rdição, na forma do I runculos, Coceiras, Pelidas bra·

Abre um crédito suplementar. crevi. ass.) Arno Pedro ção. isto é, pelo valor de artigo 609 do Codigo do va�, Bôb��s�t�parecimento corn-

O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prelei Hoeschl, juiz de Direito. (u� . conto e duzent.os P�ocesso Civil, Inscre. Peixes e pleto de I�HEUMATbMO do·
to do Municipto de Jaraguá, usavdo das atribul- Eatá conforme o originfí.l mIl reis) 1:200$000. ASSIm va se no Registro Pub1i·

C
res nos ossos e dôres decabeça.

ções que a lei. lhe confel'e de aCÔl'do com a au do que dou fé. serA o referido bem a�- Co a interdição DOS ter amarão 4. - Desapparecimento das

�orjti6çäo do sr. Interventor Federal e B.provaç�o jaraguá, 1 de Outubro rematado por quem malS mos do artigo 12, n. III ' d" �d��e������m��gg!liC:: f:n:�
.do De.pe.l'tamento administrativo do Estado; de 1940. der e maior lance ofe do C0digo Civil e artigo

encontraras larzamente
syphílitico.

. . Deorl�t�:. .

O escrevente juramen. recer, .no dia, h�ra e lo· 103, do decreto n. 4.857 no HOTEL CENTRAL 5, - O apparelho gastro·intes·
Art. 1 - FICa ü ExecutIvo MUnICipal autun tado: Jacob A. Emmen· cal 601ma menCIOnados, de 9 111939, alterado pe, .''h cl S- F

1 tinal "erfeito, pois o .ELlXIR

�ado li, por conta do saldo do Exercic.o de 1939,. doerfer. podendo o mesmo ser lo art. 1.0 do Decreto n.
O me", or e ao ratl- 914. não ataca o estomago e

p • não contem iodureto.
JJ,lJrlr O crédito de R8:64:400$000, pnra suplementar examinado por quem iD 4.857. Extraia se copia CISCO. E' o U:1ico Depurativo que

�s seguintes dot, çüetl: tNesse tiver, no loc81 d(l para 08 autos originais tem atte.stados dos Hospitaes,
N. 04.01 - Pessoal' em gera! 26:000$000 Edital de l.a praça m6smo, ti Estrada RJbei· e suplementares. Custas de especialistas dos Olhos e da

Material de consumo 24:000$000 e arremata�o rio Cacilda:. Para qu.e pelo requerente .• A sen· lo jornal «Corf'oio do Po Dyspepsia Syphilitica.
N. 0403 - MaterIal permanente 8:000$000 � chege a noticIa fi publl tença supra foi proferida Voa que se edita nesta Vidros duplos

D€.spes<.is dinrSI:'.8 4:000$000 O Doutor Arno Pedro co, mondei passar este aos 13 dia" do ,mez de cidade. Dado e p8ß8Udo
N. 0291 - PeJ:cente.gem fiscalização 600$000 HOE'8chl, Juiz de Din�ito editul que será afixado setembro de 1940, pelo nesta cidtide de Jaruguà
N. 0297 - Diá -ies e transporte funohJ" da Comnca oe Jaraguá, no lugar de cóstume. Da· Meretissimo doutor Juiz aos treze dilis dO mez

nátü,s
'

1:000$000 Estudo de Santa Catsl'i do e passado nesta cids de Direito desta Comar de setembro de mil DO

N. 1204 - Pelcentagem ('ncarreglido !lS, Bra8t1, Ga fürma lia de de Jaraguá, &0 primei ca, Doutor Arno Pedro vecfwtoH e qu.ünmta. Eu,
cobl'uiJça DiviJIl Ativi'i 8001000 lei, etc. ro dia do mez de Outu Hoeschl, na audiencia Ney Franco, escrivão o

I'\rt. 2 - E!'ite deol.·ehl h:i entrará em vigor na Fl,lço saber liOS que o bro de mil novecentos e para esse fim designada. subscrevi. 8SS.) Arno Pe
date. dI}. sna :::Ub!iC;iÇã:;, .l'evogad1l9 68,d1sposiçôes presente edital de segun. quarenta. Eu, ,Jacob Al· E, para que nAo se pos· dro HoeEchl, .JUiz de Di
em contrário. da praça, cúm o puzo fredo Emmendoerfer, es sa alegar ignorßncia, reito· Está conforme o

�refeJtura M,unicipal de Jaraguá, em 3 üe .8f:tem. de dE: z dias" virem. ou I crevente jurB�ent8do o mandou passlÍr esse edi ,'OrIginal, do que dou fé.
b o, e 1940. ,

dele conheCImentQ tIve· subscrevi, AssJ.oado) Ar. tal que na. forma da lei Jaraguä, 13 de setem,
ass.) L'c"onidas, Q. H�.r�fj!er, "

r�m.. qU;j findo .esse I?ra >, no, Pf�,dr,o HO\:lschl - jui,z sS�f'à afixado, Ilo lugaqle I bio d/:-l 1940.
, Renato Sans. Alfre.ij{} ,.MOB&r, zo>hl:i. 'ÜB s��rl.arrem'ßta.· (i,e Dir'eHo.-�318tA confor· c6stu.m:e e, publie.ado·.pe. O escriv'âo: Ney Fnulco.

mz o' -(lpigiual,
dou fé.
Jeraguä, 1. de
de 1940.
O escrevente [uramen

tado . Jacob A.- Emmen
doerfer,

Prefeitura �wiidpal de JaragDá Prefeitura Municipal de Jarauuá
Edital

Edital de laterdi..

çio
O Douto! Arno Pedro

Hoesehl, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguä
Estado de Santa Catarí.
na, Brasil, na forma da
leí, etc:

Requerimentos despachados

Portaria D. 6'
o Tenente Leonidas Cabral Herbster, pre·

feito do Município de Jal'aguá, no uso das atri
buIções que a lei lhe confére;

Altera à escala de fériaß, quanto ao gozo
das mesmas :pelo Secretario, Rßnato Sans, mar
cando a8 para o mês de outubro p. vindouro.

Comunique.se.
Prefeitura Municipal de JaraguA, 4: de setem.

bro de 1940, . .

88S.) Leonidas C. Herbster.

Portaria D. 70
o Tenente Leonidas Cf.!.bral Herbster, Preiei

to do Município de jaraguà, 110 uso das atribui
ções que a lei lhe confére;

Autoriso o sr." Intendente de Hansa; a gastar
por conta das dotações 0401 - Pessoal em geral
e Material de con�umo - Credito Suplementar
Decreto,lei n. 72 de 3 do corrente mês, àlém do
orçado para aquele distrito, as quantia de 5:000$000
e 15:000$000, respectivamente

Comuniql,1e-se.
Prefeitura Municipal de .Jaraguá, 4 de setem.

bro de 1940.
ass,) Leonidas C. Herbster.

E.}IJ'3:S plre:c!J,s,a"ttl· ...d,e
Kolynos. Limpa seus
dentes melhor e com

segurança e destróe
os gé rmes que ata
cam os dentes e cau-

sam a cárie.

F E BRE'S
(Sezões, Malária, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira)
Curam-se rapidamente com

"Capsulas Antisezonicas
Minancora'"

Em todas as boas farmácias

E' um produto dos Laboratórió's MINANCORA
Joinvile - S. Catarina

_LATAS com tampas pressão, LATAS origi
naer; e com tamp3s pressão para fermento em pó,
l.ATAS para : CONSERVAS, CANELlA em pó,
PIMENTA em pó, TINTAS de 1/4, 1/2, 1, 2 e

5 kilos, GRAXA de 1/2 e 1 kilo, COLlA FRIA
de, 1/2, I,' 5 kilos com tampa pressão, BALAS,
CAFE'I e para muitos outros productos.

Parthenon ParanaoDsB

Adoptadoofflcialmente
no Exercito

Já se encontrH.ffi á venda con·

tendo o dobro do liquido e CIlS-

tando menos 20 % que dois
vidros pequenos.

'

Papel d9 jornal
compra qualquer quanti·
dade

,

Ernesto ·Czerniewicz.·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo -""- 5 - 10 - 1940

PadO aUlitar entre a AI1emanba':'Blitzkdeg" e o dominio·Restae!!"!Il::::nF::eire
ItaUa e· JaplQ-. '1· 'J L v

t.. dos mares Hollanda e Belgica
1 I .. � _.' .

o accordo aoí-na não affecta lo prazo de 10 annes . e

em nenhum ponto a situa- poderá ser renovado. Rio,.30 -A. N.:-" Após
ção politica, do accordo. Rio, '30..... Informa de- se haver reabastecido con

concluído entre as tres po Roma a United Press, ag. v�mentemen!e �o porto do
tencias e a Russia Sovie- uorte-americana ! Em fon- RIO, proseguroviagem, hon
tica

.

tes autorisadas interpreta- trrn, o couraçado inglez•

se o pacto italc-germano- <Enterprise>, capitanea da
5 _ As eommlssões tech- nipponico como uma ad- esquadra b-ítanníca no:At-

nicas que serão organ isa- vertencia aos Estados U- lantico Sul. O Uruguay des..

das, reunir se-à" Immedia- nidos, para que não ten- O commodore Franck mente
tamente na Allernanha, Ita tem intervir nos dois corr- Pegram, commandante do
lia e Japão. flictas que actualmente es <Enterprise> , no decorrer

Ô - O presente pacto. tão S8 desenvolvendo na da recepção que offereceu
que entra irnmediatarnente Europa e no Extremo O aos representantes da im
em vigor, é concluído pe- dente. prens,<, brasileira, declarou

Berlim, 27 (A.N.) - A
Allemanha, a !talia e o

Japão· assignaram, hoje,
um pacto militar nas se-

guintes bases: .

1 - O Japão reconhece
e respeita a leaderança da
Allemanha e

. da HaUa na

creação de uma nova or

dem de cousas na Europa.
2 - A Allemanha e a

ItaUa J econhecem e res

peitam a Ieaderança do Ja
pão na creação de uma

nova ordem de cousas na

grande região asiática.
3 - A Allemanha, a lta

lia e o Japão aceordern em

ceJaborar com seus respec
tivos esforços cara a erea Ição dessas duas novas or

dens, apoiando-se mutua- I

mente com todas e quaes
quer medidas e por todos
e quaesquer meios econo

micos, politicos e militares,
si qualquer das partes con
tractantes for ata cada por
potencia que no momento
não esteja envolvida na

guerra européa ou na fino
[aponeza.

4 - A Allemanha, alta"
lia e o Japão declaram que

que a guerra não serà ga
nha com a «blitzkrieg> de

rea, affirmando que o ven

eeder será o paiz -que man
tiver o dominio dos mares.

Vichy, 26 (U. PJ - A AI· cezes, [hollandezes, belgas
lemanha restabeleceu hoje, e allemães-
as relações aduaneiras com No que diz com a fran
seus visinhos vencidos. ça, refere - se que suas no

França, Bélgica e Hollan vas fronteiras aduaneiras
da, na base das fronteiras com 9 Allemanha são exa

de 1914. Em consequen .
ctamente as mesm�s de Iu

cia desse feto, volveram lho de 1914 em virtude da
aos seus pontos de vígí- reincorporação á AlI�ma·
laneia nas fronteiras. os nha de tods a Alsacla e

guardas aduaneiros fran da parte anteriormente al-
lemã da Lorena.

Rio, 30 - Infoma dê
Montevidéo, a Unitd Press
ag. norte-americana - A
respeito das impu rações I
sobre os máus traias aos IO
italianos residentes no Uru
guai, feitas pelo jornal de
Crernona-Regtmef'asciata»,
a chancelada telegrafou
ao ministro do Uruguai em
Roma, sr, Crunwald Costa,
encarregando o de compare
cer perante o Ministério combate naval de Punta

do Exterior italiano e. des
del 'Este, em que unidades

mentir a versão do Regi de guerra inglezas forçaram
me Fascista, o cruzador allemão "Graf

.......1&&1_
comte. inglez que ·combateu

j

•
"Graf Spee"

Spee", o commandante di
flotilha _ britannica acaba de

chegar á esta capital. Como
recompensa aos seus ser

viços, o rei Jorge lmpoz
lhe o Baronate. O cerímo
nial foi realizado no palacio
do rei.

Londres. 1 (Agencia Na
cional - Brasil) - Voltan·
do pela primeira vez á
Grã Bretanha, depois do

Accordo fran..

co_.japonez
Vichy, (U, P.) - Noti

ela-se officialmente que,
foi concluido um accôrdo
franco [aponez, pelo qual
se concede ao Japão "Van'
tagens espcciaes na Indo
China",

Sem Calomelanos-E Saltam"
•

Cama DiSllvsto Para 1�L.
Seu figado deve d...rra�"'·Lcijarita.b

mente,' no eatomaço , wn litro de pOIa. "

Be a bilis não corre livremente, Oti,�
alimentos não são digeridos e apodre-l
cem. Os gazes incham o estQmago.
Sobrevem a prisão de ventre. Vocl
sente-se abatido e como que envene

nado. Tudo é ámRr� e a vida é um

mü�i�imple''' evacuação não tocad
a eausa. Naà�t ba como as famOB�
Pillulas CARTERS para o Figado,
para UMa acção certá. Fazem correr

livremente esse litro de bilis, e voct
senté-se disposto para tudo. Não cau

sam damno; são suav�s e contu�o são
maravilhosas para fazer-a bilis correr
livremente. Peça as PillulR' CAR.
TERS para o �'igado. Não Receite
imit!:).çõcs. Preço J $0.)[1,

A fortuna do ba ..

rio de Roths.child
Soldados ademães assistindo a missa na historica

Oarnison=Kirche" de Berlim.Toulouse, (U. P,) - uma

informação anonyma per
mittiu ao Serviço Secreto
descobrir o thesouro per
tencente ao barão Mauricio
de Rothschild, a quem,
por decreto do marechal
Pétaín, se havia confiscado
a íortuaa e privado da ci
dadanía franceza, por ter
fugido do paiz, quando o E . .

exgc��laaál��;� e�����:a'dO' scrltorlO de advocacia I �Esa:ue*:*sa:ue�;m
���ed::vg�fd��s ��e��� Dr. Marinho Loboilll SANf!UE-NOL III
casa de campo, situada nos Diarimente atende-se neste escritório para servi- illl 1 U �
Pyreneos· E segundo a' ,

dOO
. ... It

policia, foram' encontrados ços JU IClanos t: adrntl1lstraÍlvos. III (Formula al1�mã) IIIvalores or!,a�os em mais FALA-SE PORTUGUEZ, ITALIANO e ALEMÃO III Unico Fortificante nomun-IIIde 500 mJlh?es de frances, .

-

(Das 7 á 17 horas) do com 8 elementos toni-
em sua malar parte em j III cos: Phosphoro, Caleio II. barras e moedas de ouro,! )ARAGUA' Rua Marechal Deodoro Arseniato, Vanadato, etc:
além do bonus. P d- E

.

h R 'II
Com ° seu uso no fim de

I'.::=:-- --:,--__...!!..._T_e_lo__m_.e_rI_c__U:_ys_8_m_ " I 20 dias, n0ta-se:' I
III

'
<

-

'I 11·11
1. - Levantamento geral1'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'III'.'II'.'.'.'till.'�.'11"'111'.'.'.'.'." iii d�s fOfças e _volta imme- I�

Ad I
.

..

III d2�t�dO !��e���recimento ti
O ar 'Schwarz' :, III ���i;�i�ls����s ������e_ I�.

-.

III
3 - Combate radIcaI da

Idepressão nervosa e do

Endereço teleg. "DOLARJI Caixa postal,' 32 ',_
-

'

III ��r:ea!;:.()imento deafubos

'1114. - Augmento de peso

5ta. Cafbarin8' 111 variando de 1 a 3 kilos. 'II
III

o S�NGUENOL é uma

Igrandl: d�s�.?berta scienti-

III
ca, - oprmao do Dr. Ma
noel Soares de Castro. II

DESPERTE A BiliS
D'O SEU fiCADO �.Uma estação de 'radio 'dilemà; camoutlada .

"

em S. Francisco·

I
ú melhor HOTEL é o

�

CENTRAL, -

Preços modicos.. Diaria
mente peixe, ou camarão.

Rua Rafael Pardinho.

Fraoc=isco do Sul .

DoaniDIO, 6· de Outub�o

Grande festival"
As Santas MisSílS serão celebradas, ás 7,30 e 9 hGras.

.

.

Em s�guida terá lugar, no pateo do Collegia Divina Providencia. o
festival com innumeros divertim�ntos pu'blicos.

Tombola, Leilão, Tiro ao alvo, etc. -- CIJurrasco, Cer..,

CHOPS .. vejas, Licores, Café, Doces .. CHOPS

Abrilhantará os festejos a banda musical «Oloria», Pelp compa-
recimento de todOE; muito ggradece A COMMISSAO.

Em�arques - Des�aGßos
NavegaçãO

.�o annunCio é a alma
do negocio! em beneficio doColtegio DiviDaProvidencia

VENDE-SB
uma propriedade sita a rua Ma·
rechal Deodoro, casa e terreno
proximo ao novo edificio da
Prefeitura.
Vende'se tambem a proprie

dade sita á rua Brustlein (antigo
salão Mielke).

Essas propriedades serão ven
didas por preço de occasião. Ver
e tratar com o proprietario

Emerich Ruysam.
VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO

Navegação entre Bucarein (Joinville) e

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

Encarrrega-se de classificação, mE.'dição e embarque
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

redespacho para as praças do interior.

Tell Sllpre vapores em poria, carregando • Irmazens proprios - Desvio da Eslr. Ferro

Serviç.o, gar�ntido e rapiclo,. _' !Preços ,m6ciiébs'''� _.

��
� Bar. e 'Restaurante Benetta

Raa Marechal Deodoro antil[o Hotel Wensersky

Cervej?S - Bebidas nacionaese eêtran ..

geiras - Café - Doces·

cY. (

"

J

s

te

1-
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Problema- 'IGoverno do Estàdo "Correio"
, O RELATORIO APRESENTADO AO SR. PRESIDEN-

d E t 'd TE DA REPUBLICA PELO SR. INTERVENToR
Na grandiosa visão I do o que sinceramente renancença o s a o r FEDERAL

que se desdobra em nos- sente o brasileiro por Nacional. Alentadora vi-
'

sos dias para o futuro tão auspicioso aconteci- são que se projecta fu- Recebemos, acompanha
da terra histórica de mento turo a dentro, de ,

um do de um cartão, um exern

Santa Cruz, quando tu- Magno. problema que Brasil grande e' forte, pIar do Relatório das acti-
vidades do actual Governo

do tem sido previsto se resolve para a gran trabalhando e produziu- Catharinense, no exercicio
com rara felicidade e al deza feliz do Brasil. do, marcando com passos de 1939, sábia e patrioti
to senso patriótico, o O plano já elaborado de gigante que desper- camente orientado pelo sr.

Problema da siderurgia comprehende a constru tou no berço esplendido dr. Nereu Ramos, interven-

I tor federal.
vem occupando pe a sua cção de uma fabrica - as etapas gloriosas de Manuseando o precioso
incontestavel importancia a maior da Arnerica do sua vida de nação inde- volume, cuja remessa muito
a attenção nacional. Sul _. em Volta Reden- pendente. ,agradecemos, têm-se a cer-

Assim, o jubilo que da, Estado do Rio. Com ------------------
óra se observa e se re- ella: teremos o aço pre- DR' L'UIZ DE SOUZAflecte sympathicamente cioso a construcção dos '.

.

na imprensa de todo o nossos canhões, das nos
paiz, pela assignatura do sas couraças.
accordo, em Washington, Teremos com ella a

para o incremento da maior independencia, não
siderurgia brasileira, ê' já a independencía pla- ,

justo, tem a sua clara tonica que nem sempre Dr.Waldemiro Mazureeben
opportunidade, traduziu- o direito garante, mas a

independencia de fado,
A exportação de escudada nas forças ar- Consultaria e residencia : - RUE! Marechal Deodoro

, �"'. madas apparelhadas pa-
carne eoagelada 1'2 a defesa do patrimo

nio que recebemos de
Rio. 1 (Agencia Nacio- nossos antepassados. HOTEL BECKEr,nal - Brasil) - O Direc �

tor dê Divisão de Inspecção Grande problema, sem Rua CeI. Emilio Jourdan
dos' Productos de Origem, duvida. Obra de larga
Animal fez declarações ac relevancia '1ue, a despei
centuando a melhoria veri- to das agitações interna
ficada na exportacão de cionaes do momente,rea-
carnes, observando que s6 I' B '1 I
mente no primeiro trimes- Isa para o rasl a c a - HYGIENE

r

tle deste anno a remessi:i rividencia do Presidente Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis. Pharmacia de Plantão
para o exterior de, carne Vargas nesta grandiosa Proprietario : Carlos Albus.
congelada .pttingiua 82�90 ����������������������������.���

. ,toneladas, num valor supe'
<,rlor a 220.000 contos. em

'1uanto que duran te todo
f' o anno de 1939 essa ex·

_ portação alcançou 440,000
. 'toneladas, Declarou, ainda
que tiunbem a industria'

. ,de lacticinios do paiz vem

:- progredindo vertiginosa
mente, existindo no momen·
to no Brasil 500 fabricas de

- queijos, e manteiga, muito
das qUâes estão trátando
da fabricação de sub pro·
duetos.

grande Social

RECOMMENDA-SE PARA HOSPlTAES. COLLEGIO
iI�mR���ii���"áà" mm""Bm�RE.HIP"'D'''2L� �:::::::::::::::;::�..JL

Uma força superior
me impelle

Do abAllsado jornalista sr. An
dré Costa, redactor e proJlrieta
rio do cPopular., de Alagoinhas,
Estado da Bahia, transcrevemos
a 'importante carta abaixo:
"Alagoinhas, (Bahia) - Sr.

pharmaceutico Eduardo ::. Se
gueira. - Pelotas. Amigo e sr.
Sou avesso aos attestados; mas

desta vez, :uma. força' superior
me impele a dirigir a Vcê. as

seguintes linhas que estou certo,
concorerão de algamr f6rma pa
ra augmentar o valor prodigioso
do seu Peitoral de Angico Pe
lotense.
Meu filho, Raymundo Costa,

de 13 annos de idade e terceiro
annista do bacharelatto de leUras,
é vicijma de constantes consti
pações, as' quaes tenho tentado
combater com varias formulas
de xaropes e preparados. Ulti·
mamente meu filho foi atacado
de uma tosse que não o deixa
va dormir, nem a mim, porque
soffri'a moralmente o incommo
do do meu filho.
Pela manhã; lembrd-me do

seu preparado «Peitoral de An
'gico Pelotense', e palavra de
honra, Tres colheradas apenas,
;a tosse jesappareceu por encano
to ! ! !
O Peitoral de Angico Peloten

se havia operado um milagre
em meu filho.
Fiquei tão satisfeito,é natural,

que não pude furtar ao grato
prazer dfl dirigir a vocemecê a

presente carta, portadora do meu

sincero agradecimento e em be·
deficio dos que soffrem tão tris
tes incommodos de onde pro
vém muta vez a tuberculose,
infelizmente tão alastra lia no

ßrasil.
Sou com estima ve!'dadí!ira, a-

migo muito grato.
i\ndré Costa.

Confirmo este atttstado. Dr.
E. L. Ferreira de Araujo (firma
f!"conhecida)
Licença N. 511 de 26 de M�rço
de 1906
Deposito geral: Laboratorio Pei
toral de Angico Pelotense

Pelotas, Rio O. do Sul

Vende-se em toda a pnrte

o ECLIPSE
Na manha. de terça-feira observou-se eclipse do sol. Phenom

teza do que foi, no perío- raro que durou pouco. Depois das seis horas já podia ser obe:o
do que Iocalísa, a vida do vado, através dos rasgões das nuvens ou quando estas me

e!'_

densas, deixavam mais visivel o disco solar. 'nos

Estado, em todos os seus lp muita gente, a maior parte por ignorar, não viu o ecu
serviços e realísações. . Al�ás, nem todos os eclipses .säo visiveis. Os eclipses moraes

lpse.
, politicas pQ,r exemplo, são mais .sentidos.:

,e 08

------------ Mas o ceo continuou por todo dia toldado de nuvens '0 l

As irre.ularida..
teimou em não querer brilhar, mesmo depois do eclipse. li á ta:�

., grandes massas de nuvens resvalaram da Serra.' Os travões
des na rêde lPara.. talaram em cima de Jaraguá. Escureceu, Houve neceSSidade:
,

S h
I.. s� recorrer á l�z ..

eiectrica. !Vas ca.sas particulares, nas reparti.
na .. ta.Cat arlDa çoes, nas fabricas. Até a rede de üluminação p'i!'blica. E muita

gente; com os ne:vos em alta tensao, pensou que o phenomeno
mudara o horario, por arte« que só Fiammarion. saberia explica
A[ina� tudo pa�sou: Os eclips�s tan:bem passam. A' noite, �

sessao c�n.ematographlCa do Julianeüi, ninguem mais se lerrib'l'a
va do eclipse. Tambem, pobre de nós se assim não fõsse.

Rio, 1. Agencia Nacional
,-- Brasil) - O Ministro
da Viação, com autorisação
do Presinente da Republl
ca, designou Os generaes
Manoel Rabello e Fismo
Freire para tomarem parta
na commissão de inqueri
to para apurar os respon
saveis pelas irregularidade
vt r iíicadas na Réde Viação
Paraná-Santa Oatharina du
rante a administração do
ex superintendete Alexan
dre Guttierrez,

GIL VAZ.

ADVOGADO·· Anniversarios
I deral no Estado. S. S. du.

. Festeion o seu terceiro �r�� o ternpo q�e. �er!fla.
anníversarto, dia 25 da mez

e -� neste mumcipro IUs

pp. a menina lsolde, filhi pecclOnou_ varias zonas, nas
nha gentil do snr- João quaes est�o trabalhando os

Lúcio da Costa. seus, vaccínadores.

Escritório . Avenida Getulio
Telefone, 34

- Procedente de Blu
mens u, OHSSOU, ante-hon
tem, por e�tà cldsde Com
destino a de Mafra, onde
vae em gozo de férias, a

gentil senhorita Eddtrudes
Zimmermann. gr8ciofSo eIe
menfo da 4:set� blumenau·
ense-

.- S1::guio esta Si2mana
até S Paulo, o sr. Heinz
Marquarflt. da importante
firma Walter Marqua'dt.
desta cidade,

..

- Esteve quarta feira en

tre nós. de passag(m para
S. Francisco, o sr. dr. lu
cas -Bhering, juiz da 2·a
vara da Oapital.

Medico - Fez annos día 3 o
SI'. Salvador C. Mira. íunc
cíonario ferroviário.

- Tambem dia 3 anni
versariou a graciosa snrta.
Maria Ferreira, do nosso

cset:t social e filha do sr.

Major Julio Ferreira, coI
lector federal.

Terminou o eon ..

traeta da missão
mililár franceza

ftltellde chamados a qualquer hora do dia ou da lIoile

RIO, 1 (Ag. Brasil) - A
Missão Militar francezp.
chefiada pelo generat La
valads, tHminou hontem - Completou mais um

o seu contracto com o natalicio, dia 4. o sr. José
Exewito nacional. Stulzer.

JBraguá do Sul
Está situado no melhor ponto da cid"de. Quasi vis-á
vi:; á Estação ferren. Dispõe de opHmes /Jccomoda
ções e affe rece o maximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.
CONFORTO PRESTEZA -, A data de hoje assig

nala mais um anniversario
do sr. Odilon Fesnan1es,
professor da Oymnasio Ca
tharinense, em Flodanopo
lis. ;

Est"rá de plantão ama

nhã a Pharmacia Nova .

B14'&ii\M·,')W'i?'I.l&Y1ZlJ!J."hií·m:Wr§��:m�:iE��E�·7ll;
End. Tel.: <OROMAIA. CAIXA POSTAL n. 34 !

Codigos: Rua Manoel Lr·tlrenço de Andrade n. 14 •BORGES, RIBEIRO, A. B. C. 5.a Ed. TELEfONE n. 155

I

-li Or(),!!��!!!aia I
DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS REDESPACHOS �

• EMBARQUES
, I

I . �

C���.�::ii

- Viu decorrer sua data JNascimentos
natalicia a 1.0 do cort'ente, I

.

o nosso prezado conten'a'
. Acha se t:m festas o lar

neo, sr. Edmundo Emmen'JdO �r. Leopoljo May, neo

doerfer. O anniversariante, ,goclante, e de sua. exmn •

que pelas suas qualidades iesposa.. com o nas�lmento
moraes gosa de geraes; de malS uma herdeIra.

sympathias € é um fervo�
rosa batalhador pelo des" Casamento
envolvimento da vida es- .

por.tiva em nossa cidade,
Em B!umenau, realizou·

tendo sido um dos funda'
se no dia 23 d.o me.z pp.,

dores do valeroso Brasil
o en.lace m�trlmomal da

S. C., no qual continua fi I gentIl �enhonnha p ..of�sso·
occupar elevado cargo, foi, �a, SacJn� de Sou�a, dtlect�
por esse motivo, alvo de

Irmã do �,?osso dIgno ami

enthusiastica manifestação go dr, LUIZ de Souza, pro·
-����....,.,----��-���- de apreço de seus ionume

vecto advogado nesta. co·
rO:5 amigos, offerecendo marca,

�

com o sr. �arhnho
aos mesmos, em sua �resi Cl\rd��o

�
�a Velga� alto

dencia, farta mesa de dOr fUIlCCI?�i2rtO da EF...C. O

ces, sandwichs e b�bidas. acto cl.vll te.ve logar �s 17,
na resldencla da nOIva, Q

religioso as 17,30
.

na Ma'
triz de Blumenau. .

Serviram de testemunhas
110 &cto civil e nQ .relogio
so o snr. Major. Eduardo
OUo Horn, capitalista e fi,
gur!! de remarcada projec,
ção social e commercial no
Estado, dr. Luiz de Souza,
Antonio Cardozo da Veiga,
exmas. smas· d. Santa Ra·
mos da Silva e Amalia Oar·
dozo da Veiga.
O jovem e distincto ca

sal, se(!uio, no mesmo dia,
até a mipit::l do Paraná,
em viagem nupCial.
«Correio do r:-ovo� cum

primenta aos dignos recem
casados e envia lhes votos
de perenes felicidades.

Procedente da capital do
Estãdo passou dia 1.0 do
corrente por esta cidaóe,
b dr· Adalberto Balizaria
Ramos, integro Juiz da
Comarca de São Bento.
S. S· em companhia do

prefeito Lecnidas Herbster
visitou o edificio em cons

trução do magestoso pa
lado municipal, tendo des
sa visita colhido optima
impressão.

Viajantes

;CI!\',�,V,

- Com destino a co
marca de Cruzeiro, para Bi

qual acaba de ser remo·

vida. passou por est� ci
dade, acompanhado de sua

exma. família, fuça-feira da
semana correntt, o integro --------���

Juiz de Direito. snr, dr.
Ary Pereira Oliveira.
- Com destino aCre

sciuma, seguia na s;:;mana

passada, t:m visita de sua

irmã, a sr a. d. Olindu Pia
zera Sá esposa do sr. Os
waldo Sá, digno collectoi
fedtral naquella localidade,
e. <ijstin�ta sda. Hilda Pia IIure, fmo ornamento de
nossa melhor sociedade e

��: ��:::�:: :l::m:e::: Ip--a�p-o-l--�-O-'�J-'o-�rn-a-lraguá hospedou por algu U Utl
mas horas o snr. dr. Ca
marâ Martins, proficiente compra qualquer quanti
director-chefe do �erviço Idade
anti-rabico do Governo Fe I Erneslo Czerniewicl.

o SABÃO

Virgem E sp e c j a ,_ id ad
- ...,--

e,
WETZEt. , JOI f".JVtLLE,

.

(Marca regislrada)
•

l
\ " t

:TC P�LA SUA QUALIDADE ·DESINFECTANTE..
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