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vão,. foi assignado :re pár� o est'u.do do carvão O exercido da A s.·t�ar.�ãe 'no Ex.relDo Or.-ente Seguiu oaraosEslado.

ce.ntemente um. decreto- �aclOnal, vIsand,? o seu profisslo de fiscal �. Unidos o presidente
lei pel� sr, Presidente .da integral aproveltam�nto do. imposto 'de

do Banco do Brasil

República, que focahsa quer como combusbvel, .. •....0
Washington. (A. N.) _ .. que degenere numa guerra [ongando o conflicto sino- Rio, 5 (A. N. Brasil) -

muito bem o cuidado quer como matéria pri- "'00...... O governo decretou a mundial, mas ao mesmo japonez auxiliando o go- No avião da linha norte
, I 't bT

-

d tempo de forma categoríca verno de Chang-Kaí-Chek. americana seguiu, hoje,dispensado pelo actual ma para a producção do' Rio. lA. N.) .; O pr.esi cornp c a mo uisaçao as
que não tolerará nenhuma para Nova York, o dr.

dirigente do Brasil a tão gaz de illuminação e pa- dente da Republica, pelo forças da. marinha e dos íngerencía estranha no Ex- Washington, 10 (A. N.) Marflues dos Reis, presí-
importante problema ra a industriá siderurgi decreto 2.60'9, dispoz sobre corpos da reserva arma, tremo Oriente. - O sr. .Cordell Hull de- dente do Banco do Bra-

Um dos objectivos ca, avançaremos muito o exereíoio da profissão de da. Não foi dada om; :
,. ,c1arou que os Estados Uni-' síl, no gÔ80 de trlnts dias

ff
fiscais de imposto de eon- cialmente, nenhuma ex O ':flinistro das R.elações dos não permaneceriam in- de Iértas,desse novo acto o icial abrindo rumos novos á sumo. Este decreto contêm

1.
_ 'd tál iid Exteriores, snr. Matsuoka, activos caso o Japão ten- Durante a sua ausen-

é O que trata' da ques- nossa completa liberta recomendeções. especiais P �caçao e a rneot 4. declarou que o Japão não tasse interceptar a abertura cía ocupa-a direção do
tão-dos transportes, obras ção do, concorrente ex- para os fiscais, determinan 1 Declara-se, entretanto, desejava, lutar contra ne- da estrada de Burma. Con- Banco do Brasil, o major
de installação necessa- trangeiro.

r do que esses' funcionários

I que
ella foi tomada por .nhuma nação, mas não u- comitantement� informam Carneiro de Mendonça.

rias para facilitar e ba- O Presidente da Re- só devem multar o contri n otivo da crescente ten- nha outro remedio senão de Tokio qu.e o Ja.pão está
-,---

ratear o transporte do publica, c,'onsiderando os
buinte quando acurada de'l são entre' os Estados U rechassar todas as nações disposto a ímpedír que a Novo embaixadol' fran-
fraudação volentaria da re'. id J pã que tentassemalterar a pa�1 Or,a-Bretanha reabra a es-

cez no Brasilcarvão nacional, de con- graudes recursos rnine- ceita pública, ,m os e o a ao. do Extremo Oriente, pro- trada.
.

formídade com os estu- raes do paiz e o neces- A propoaito desse decre·1
'.

'

Non York. - O em-

dos, projectos e' orca- sario desenvolvirnento ,to a Federação das indus Shanghai, 10 (T. O. ag.
. baixador francez nesta cí-

�
trias enviou 80 ministro da allemã) - A maioria das Intensificação das adivida- dade,condt: René deSaint·mentos elaborados pelo das industrias de mine Fazenda Um telegrama, Ie-

casas norte-americanas Ii-
• Quentin, partiu para Vichy,Ministerid da Viação. E ração e metallurgia,. alem li-ítando o vivamente pelo quidam os seus negocios·1 .

des militares do EIXO de onde seguirá brevemen
t t did f d di

.

I· tí O mercado está inundado , B '1 f·
.

en re ou ras me I as 1- e ISClp mar essa ac I erlterio com que se orien· .

I
te para o rasu, a Im de

�ra á
, remodelação e vidade productora, de tau o Ministério,na promul

de mercaderíàs norte-ame- Berlim 8 (T. 0.\ "'"'" gnificativo o regresso do, snr.
occupar O cargo de em-

� . , ricanas. As firmas estadu-: N
-

. tI' II
I
- Ribbentrop, que não se encon-

baí dor
..

prolongamento ás novas modo que 'se consiga gação dessa lei. nidenses projectam transfe-! os circu os
.

a emaes trava na capital do Reich, após aixa or nesse paiz.

b ·f I d cl O h Je "" os conversações' de Brenner, Os
zonas cart om eras e ele, com. menor dispendle de rir os seus .negocíos para j .e �r, u- se c ,aos p..- inimigos das potencias do eixo

ctrificação da E. de F. capitaes, 0,8 maiores be- Rangoon. Aass'ociaçãonor-,nodlstas estrangeIros que ignoram O' rumo que tomará os Paraapurar.a od..

Thereza Christina ; con. neficios, para a economia INSTITUiO ROCHI LOURES te-americana �onvocou �ma I as potencias GO eixo em acõ�::!��nt��� a insegurança leDI da. fortuau
c1usão das obras do porto nacional, . instituio !tam' Exclusivamente para mo- assembléa afim de dehbe,- breve desenvnlverão for· do adv.ersario reflecte-se no dis- de ex:..DliDistrOl
de Laguna e apparelha- bem o Co"nsel'ho 'NacI·o"

lestias de olhos, ou?Jidos, rar �obre a solicitação de te actividade no terreno curso do snr. C�urchill, que
nans e garganta. navIos transportes ao go- . . ' .

,
.' apresenta como e�c:tto do. com;, A agencia franoel;R Ha-

mento do porto de Im- nal de Minas e Metal' Dispõe de aparelhosos mais verno dos Estados Unidos. milItar e dlplomahco As ,mando i,!glez � facto de n�ô vas commullica je Buca.
bítuba. isto no que íri- lurgia, sediado 'na capi· modernos para exame de

T k. (U P
. convers�ções de Brtn�e�, ��a����i:J:�: il:;I��!�;iu�et?� rest: Acabà' de sef ·'SUS·

t r ss E t d t I d· t
sua especialidade. O 10.. • • agenc!a entre HItler e Mussolll:lJ, aguardar os acontecimentos que pensa a lei sobre a irres·e e a ao nosso s a o, a o palz ,e campos o PaI. ijichlin. Rua do Principe norte-a!"encana)- O )apao desfinaram.se ao exame se de!!enrola,rão no futuro. ponsabilidadê" dos' minis-para o seu maior 'des- de brasileiros natos de Fone, '334. JOINVILLE annunclou seu desejO de

d" t d ·.d . tros de Estado. As decio
, envolvimento e aprovei-.· reconhecida idoneidade manter-se afastado do con- e O os os gran es pro" Madrid 10 (T O agen- -

d
-

t t. . bl d t' I -' .!.) •• • ''Soes o orgao compe en e.
tamento das suas forças moral e competencia tech. fhcto europeu para evitar emas a ac ua camp".. ��� aJlema

\ :-:- O, J?rn�1 of- para apu�ar. aa r�l!Ia.
economicas,

. ,

nica, em assumptos de BXP°'i:f::ri�� Sal1.ta
�

nha contra a Inglaterra. fICI@�O .�Arrlba" extem)l�is.a bilidades mft1isteria:�i,,;L;·se.
C 't' ·d

. - tall·
. Frisou se da parte allf:- a opmlao �e ,que, as ope- rio sem ápp,e�.lo. Um in-om ou ras proVI en- mmeraçao e me urgia. Dura nte, O primeiro,' se Destruido. mais mã o seguinte- foram raç�es �eUlcas., concent�a�- .nqel\itb fQi ,jl1$taUrado paraI cias, acertadas . e oppor- Pe. las, attrib,uil'ões con· -e's' trc' .10' .,:an,o em cu'rso, d i i- d'

.

I' t
. .• se-ao nos arrederes de 01- ...,. .,.\ ..

'k .u. ,'" O • av oes' e .. ÍI examinadas todas as ques b It- ..p. t S 'd f. _ apura�, � orl�em da.s for ..
----------- feridas ao

.

novo orgão, Q' Eshdo :;te' Sao.fa Oatari. .

to U I _. _.
ra ar e or, aI , a�re tunas de 4tgtlJtanos do

Uma' op."n,·•·
..10·· e.'ot,rará sl!rn. cJ.uvida ess,f"na f'XPOftdtf parS"{te-stran .amlD�nã'esa., I,to1es que:d.JevaraO'ão:�m-- 'tScen!i1ndd,o qUd�', f,olia ,a· at .... Êst'á-do; de�30 presidentes'
_ geieo mér.cad'ofias 'no. valo. r '.

p eto esmoronam"'nto ençao eve trlgtr-se para .'

C
.. '.. Importante assumpto, na -

"

" .

\., .'. . e vic�. preSIdentes do on·

msUSpelta sua phase decisiva .de
'de. 20.853 contos ''de' réis. .

Berlim, 10 (Transocean, àgen- da Inglaterra. Nãö se o M.edlterraneo OrientaI? e�- sdlio, de 250" ministTús e
,Fi�afam entre os princi cia anemã) � Communica-se falarà mais em paz. até peelalment� ,para :·a Orecla 213' secrettfrroS dê Estado,solução, p�triotica1llente paIS prQdutos embarcados officialmellle que outros dois

� t nl:1
• e a TurquIa. O Jornal de-. qu� governa; �m a Ruma"sob O I. Conlre.SO orientado pelo saluta.ri as madeiras e a erva mate. aviões de salvamento allemães que es 11 pa - vra esteja clara que as dua.s naçõe,s: '.. .' 1'9'3'0" :1940 O8 ii i d foram· destruidos por aviadores I

- .

t d ri. •

d' d
nln. oe a.. u·

, ras e ro
.

e espirito de união e' tra-'
" .

. ingfezes, apesar de desarmados epl re açao .c�m a �IC o·
.

evem· ag?ra,�: ,,\€Cl Ir, ,., os, rante es.se -t>eriódo o exer'
, Geo.rapbia balho que anima já ag�'

As quotas dos mu' e'de ostentarem os distínctivos na. Isf9 deve se aSS'lgna· s�u_s �esh�o�. A .sua de-: cito rumf!no teve 9 chefe...
'

ra para grande� cealisa- n/cipios dà Cr�z yermelha, q.uando na 'lar de iuna vez para sem- clsao mflutra cQnslderavel- d€ 'Estado Malar;' "

'

o snr. J. O. Orlandi, a.
sua mlss�o humanI-taraa de sal- .

. mente nos futuros aco.nte-,;. ..,'

Prec,.ando o aspec·to geral çães, a vida do Brasil r- Na ultima reunião do vgalerzeoss. aViad'o.res allem,ães o im- pre, dmentos.." ..i . "
'

t d t· Departamento Açil;l1inistra- 'Moleou desmentedo 9.0 Congresso Brasi em o os os seus sec ores tivo' do Estado foi di-stri. Berlim, 10 (Transocean -

D II ,.

.

leiro de ,Oeog�aphia, ulti. de actividade. buido ao illustre' memoro ,. .. age.rt7ia altemã) -:- Nos circulas" e.au e no �a....>
"Moscôu 10 (T "O ag

mamtnte realizado em FIo· sr. cer.' ()uido Bott o .pro� Balies de barra.. ������:'a�s�aqU�ap!�al a��r��í�� .. mer�m ' allemã) 'Tr'Q�radio deMos�
rianopolis, onde estiveram Homenagem ao gene- jecto de decreto lei da In lem desprendidos a data do aume':l�o da actiVida- Londres, 10 _ A. N. _ cou anullciotl '0 seguinte:
p�esentes representantes de ral Nascimento Vargas terventor.ia Federal, que Stockholmo 8 (T O' ) �fasm��t�x�,P:�tac:o::eSq��!�f; Communicam de Dua.la,lo- _«A_ �Ii1Plre�sta estradn�ei.ratinstitutés scientificos, de Rio, - A.N. _ Os mo- modifica as quotas dos mu- ,. .

da' entrevista .de Brenner. E' si., calidade do Oa,merum AfFii" wtn��pa p.1en e' os , ,13;f10S
. departamentos officiaes,mi- radares do primeiro Clis- nicipios para custeio d�

- De s�bbado "até se..
'

cano, que o general Dea.' «?�t1y .,Tel�grap-h»..�' «Mor-nistros, engenheiros, pro· tricto de Caçador, ., Santa Departame.nto de Adml' gunda feira sobrevoaram gaulIe desembarcou hontem Il1mg �ost»" bem como a
fessores. estudantes de geo· Catharinat dirigiram um me- nistraçãr.l Municipal. 'o ferritorio sueco cerC3. N,g'me,ola frota naquella coIOl;Iia. .;Em se-; ag;epcla Umte� �ress, pro-graphia e geográphps, as- m�rial ao ministro da Via' d 50 1. 1- d b' deixou' Gi- ,

guida De'gauUe passot! em palaram a neÍlela de que
segura que co

'. E l A ,� l'" e a oes e ana- . ,
.

U·_ S
.

t'
..

. , m os as· ção, pedindo seja dada a
sco oS gr,co a ...e·. .

.

, revista as tropas fl1'ancezas a mao Q�l'le lca· eXIgira
. sumptos relativos discuti- denominação' de General Càneinhth .

gern mglezes desprendi braltar e nativas. �.

.
.

a· cessão dos territorios po-
dos e approvados, � con ManQ.el do Nascimento Var O sr. Interventor Fede dos das suas amarras. Aigeciras, 1:0 (Transocean I�'

..

• '. I. lötiezes oécupado,s péla Al..
currencia foi grande e brio

gas á agencia ferroviaria ral envl�lt ao Departamen, causando estragos con- agencir altemã) - Do territorio Rumania e Grecia;. leI?anha, tendo alt\1IDos .OS.lhante. E frisa que em cer·. d t b' '. . A'd .. . d' E ·d .•

h· hespanhol observou-se que um .

.. palzes ,entrado em negocla-
t
.,

t· d que e� ro em rev� �era to mmlstt'atl�o o st�. SI eravels a compan Ia compoio de 41 naviosmercantes ,B O (T O) C - ' A '

.

.

,._an,ens an eflores" essa construlda nas

proXlmda'l
do o decreto·lel que cna aerea sueca ue foi obri,. inglezes, acompanhados dE; nu- : ucarest,.l. .. on ções. a�encta Tass acha

mesma natureza,
.

os goeo· des da estação. exper'imen. uma Escola ElementarAgri
.

,�, ,

. I q
.

mérosas unidades de guerra, f,trma:s� Qfftc�,alm�nte a sus-

s.e autorl,sa,da a �eclaratgraphos se não primaram tal de trigo daquella cidàde. cola em Canoinhas. g�o:a cl suspender o ser a�andono� na tarde de hontem ,pensa0 d? forn�clmento de _q�e taes ru�or�s nao t:or-
pela ausencia a elles com

'

VIÇO regular entre Ber Glbral�ar, parecendo que. no petroleo a Orecla e a Tur- respondem a verdade, tra..
pareceram em numero di .. ' ,.' .. . '1· H' I

.

k·· M
combOIO navegavam destroyers quia por parte da Ruma- tando-Se de pura phàhta-

ml·.nuto. Os nroprl'os ac.: OUVidos - Nariz- Garganta-Olhos -DÇlresdecabeçarl;!beldes Im,. e sm I, e '

pSCOU, aos lados. Osnavioseramguar� .'. O ,t·
_

'f i' f"r·-* ,',d dl"''' CLINICA ��PECIALISAIDA. em Virtude do pengo do dad<;ls por 4 destroyers e 4 sub- ma.
'.

S mo IVOS nao orafl11 S a, com. a l_na 1;�� e e

sumptosgeographicos eram. k"\R. SADALLA AM' IN' h b I':"
mannos.

I menCionados. semear discordlas.
tratados por pessoas que LJ I." c oque com os a oes, ' 'i

delles não faziam o centro
. ,

CONTINUA EM JOINVILLE .

. sobretudo nos dias de
de sua profissão.. Consultas: 15 de Novembro 5,80 - Res.: Alldon Baptista 180 nevoeiro.I�_Oontinuando .nesse dia·
pasão o artieulista observa·
que cactualmeme'ó aspecto
é outro e a ptova està em

que ao Nono ,Congresso
Brasileiro -de Oeographia
muitos geographos compa
receram e nelle tomaram
parle.. Alguns 'eram enge
nheiros, 'outros professö
res e ainda" outros'estu-

" dantes.- .,
-

E, r-esume assim. a' sua
observação: - «DQS mem
bros do Cangresso de Oeo
graphia de Florianopolis
dois terços, talvez maist
eram engenheiros e a con

tribuição do Club de En
genhariil, obteve uma COn
sagração especial. ,O Con-

,

gresso não foi apenas Uma
feliz inieiativa: ...;_ Consti
tuio Uma parada de cultu
ra, geographicaj par todos
os' mofivqs ',: impsl'tal1te ' é�
d� gr,apde alcance naciô.
Ral.»' .,

p
,

Dírector' ...proprietario r HONORATO TOMELIN _'__

.

Caixa 12 -."-

Violentos ,ataques aereos
.� ,

Berlim, 10 (T. O.) Fonte ingleza foi bombardeada guração, .
ha ,poucos dias,

competente communica que por centenas de aviões al- do «Club das Bombas No..

pelas noticias recebidas ,até lemães, que atacaram �nf- cturnas» e da «Taberna da
as

.

onze horas sabe-se portantes objectivos mili- Oúerra Fulminante».

qu� no dia ·de hontem e ä tares e outras cidades e Berlim, io (T. O. agennOIte pas,sada f,oram d�rru- regiões da Inglaterra, que cia allemã) - O alto 'com"
b�d?s OItO> aVIões bntan- sentiram o terrivel effeito mando allemão communica:
,mc,os, sen.do u.m pelas �a- das !lombas allemães con- «Desde a madrugada at.ttenas. DOIS aViões allemaes

. , co

não voltaram as suas ba- firmando os observadores o anoitecer aviões de bom..

dos aviões ,de reconheci- bardeio ligeiros e pesados
mento que a noite .esteve reàlisaram .

ataques de re"

Berlim, 8 (Reuter, agen- iIIum'inada por numerosos pressalia "c?n_tr� Londres.
cia ingleza) - Foi divul- incendios. 'Logo apos IntClaram-se� os

gado hoje á tarde, nesta ataques nocturnos execu-

capital, um. communica,do Stockholmo, 10 (T. O.) tados por aviões de bom-
oUicial annunciafldo que

- Os co.ntimuos ataques bardeio pes�dos que pro
em consequencia "dos' ata- aereos allemães obrigaram longaram-s� até a madru

ques britannicos a Berlim a eStabelecer em Londres gada de hoje, causando
.! na noite de 7 para 8 do .postos de refeiçõ�s de co- gravissimos damnos ás do..

� corrente; 25' p·e s s o a s sinha de campanha. O «Da:" cas situadas no arco do
: foram mortas e 60 fi- gens Nygeth», infoi'rqa que 'Tamisa, sendo destruidas

'. "caram gr.avem
..
ente feridas. foi inaugurado, ha pouco, às' installações ferrovianas

um cabaret na estação do e outros objectivos no cen

. Beriim; 10 (T. O.) Fonte Subway de Alwich, sendo t(os' da ..cida<;le. A' noite
, cem�etélílte.' 60'lftm,unica que fecna;lllo o trafego .. Um. jor-, observaram;-se numerosos fi

'.';fAMA· na, noHe �assada a ,capital nal sue,co informa a ihau': extensos incer:tdios.

'.

, mal
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!iE••�,��,- Hil_ebràndo A. -Gomes,
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,J provisionado pelo Tr,ihl:1inal�·de Apelação, registro n. 236, e devi-

Jt!!a!!�')..>"
,'.l,',i. -

'damente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção 'de
!fi: , S: Catharina, com escritorio em )ARAOUÁ, o�de pagi �s 'devi-

-dos impostos de SOLlClTi\DOR DE CAUSAS, oferece. os ser

viços compatjveis com sM profissão a quem deles precisar,

J'

USADO HA 25 AIIDS - B MELROR f D '.AIS BARATO
Milh.res da altlsiadas :colprolll ,'.1 !IU valar

J NÃO TUSSA! rOME O
i't�)�� �' X��-qPE

'
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----II Prefeitura Municipal de Jarauuá
.

.
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� CAIXA POSTAL �. 34

RI Edital
Codigos: 9l Ä,. L l oRt! M*noel Lourenço de �ndr.de n. 1,\ (\ .

BORGES. RIBEIRO� A. B. C. 5.a..[q,... � � �'. ,,� .• w .-' TELEFONE n. 155 �

•

De orde� .do sr. Pre'f
, , 'llfJ.J=·�L ;1!�':J7 .oi.eH'J g feito Municipal tomo

s
, , ,

! � fi � ; l • L 7l! pubrico que .durante o

O '�'-'mOt-O .. corrente ...
mês de Outu-

ra",rlS r
' ••"br�1arrecacla.s:naTesou.

�!�.... � "'i, ; ; B rana da Prefeitura Mu ..

'\ ',' iJ""';.�:· I ßiPRESENTAÇÕESu -i." »D'· ,� Lt' J Iinioipa'l de :Jarag� e na

� Q�SPÃ�ij�Ä fER bVIl\RIOS E MARtTlMOS --!LREDESPA€HOSu

'1··rntebdenCia"d�··
Haas'h'o

-,

• XII ..

,i
". I

E M ·8·A R QUE S imposto Predial Urbano, .

. ,

,

.

....� relativo ao "2.: Semestre .

•

� rÓ,
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Correio do Povo -'1- 12' - 10 '1940

sandü F, C., daquelialo.
oalídade, tomando oarte,
alem dos quadros 40 ci·

Sabbadoultimo tivemos tado elüb, re'pre�entaçQe8
no Salão dos Atiraderes, do Para.ná, de Retorcída,

[araguâ receberá hoje a uma interessante partida Alliança, de ,Jaraguâ, e

É o livramento condicional um dos mais uteis e eficientes visita dos componentes .da de batiket e�tre os [oga- Veterano, de S. Franeís
institutos creados ,pelo legislador penal e ínestímavel produto do Soeiadade <CarlcsGomess, dores do nOvel clubBrs-
inesquecivel movimento humanitario do Século XVIII. Por ele, de Blurnenau que realiza i1 I "'1 d Cl b

co.
.. " S A, oo.. , e os o U Os .l·ogos dos l.os qua-dá-se a liberdade, antecipadamente, ao condenado regenerado, - 1- B h b Gyb dl

'

1 ti d b t t A
_. rao no Sä. ao ur, so O

.

mnasttco, deRioNegro.. dros tívereram os segúin-so con íção reso uiva e om compor amen o.. pena nao rnais D ..

significando víngan,a e sim meio âe defeza social. patrocinio do "Gremio das A partida agradou bas- tes resultados: Paraná x
Entre nós regulamentou o livramento condicional o Dee, Rosas", um concerto de tante e ao víotoría sorriu Paysandú 2 a 1, Allian-

n' 16.665; de 6 de Nov, de 1924 musica fina, Teremos as· aos nOSS08 Jogadores que ça x Veterano 3 a O, pa-IPoderão obte-lo todos os condenados a penas restritivas '

lt d d t
di liberdade por tempo não menor âe quatro anos de prisão,

sim uma nOI a a e ar e, conseguiram os seguín- ranä x Allíança t a n.
de qualquer natureza, desde quer,

ouvindo um programma de tes resultados: 1. quadro O torneio foi, assim,
1 ') cumprida ji mais de metade lia pena. musicá para orchestra e 18 x 13 e segundo qua vencido pelo Paraná, que
2') ter tido durante o tempo de prisão com procedimento canto, em que estarão r.e- dro 32 x 25. conquistoou bei 1 i s SI'ma,

indicativo de regeneração, . .

.
.

t dc H' G
3\ 'd I t t d prese.n a os ernz eyer, to·ç"'.·

'

,

., ter cumpn o pe o nenos quar a par e a pena em ser- '" ....

viços externos de utilidade publica ou em Penitenciaria Agrícola, Carlos Gomes, Schubert. 'Em rodada de díver-
Como se vê, apenas um des riquisitos legaes deixa de .Rossini e Wagner. .1 di

ser material, E é o mais importante de todos des, assumindo O conjuncto' musical da Amanh.ã; no campo da r.os lU8ufios mehl�s, !e�
mesmo earater eliminatorio: o indice de regeneração.lmalerial, Sociedade cCarlos Gomes. rua, Marechal Deodoro isa d. pe a man a, O pn
tstá ele sujeito a enganos e ás oscilações proprias de tudo o que h teremos um. encontro a.

melro Jogar coube ao

é bi ti I' d f d t d
.

tit t
.

t f' I' ti pelas suas ex íbíções sem· P dú ...,
su jec IVO, a em e un smen o o ms 1 u o cuja me a ma IS •

místoso en.tre O forte aysan , L:lnntversarws

ca é entregar ã Sociedade, antecipadamente, readaptado, aquele pre sobejamente applaudi-
que delinquio, aquele que como elemento pertubador da ordem das,

.

dispensa qualquer conjuncto do Bonaueces No dia 4 do co-reute
constituida, fôra dela coativamente afastado.... t

'

I
. so de Jdnville e op!'i.. 'festejou seu anniversario

Sem o bom comportamento indíeativo äe regeneração cqoUml'z�sesnemarolos e fOagz�OrS, °neqsutea meiro quadro do Brasil. Re.lsfroCivil· natalícío 'a gentil senha-
não ha como pensar-se em livramento condicional. Ele é tudo" \ .

h
para o instituto e ocorrendo, por isso mesmo, desnecessario se rapida noticia. Reservamo- Esse encontro promette ! nn a Ana Norosny, graoio-
torna conhecer-se a vida pregressa do beneficiado bem com se uos pará logo. patentear a Interesser bastante, I Artur Mueller, Escrlvão so ornamento do «set» ja
ha sido grave ou não, ou revestido de perversidade o delito por nossa emoção, no- salão

_,. -

e .Ofieial d'ü Registro Civil raguaense, de cuja socie
_

Viajantes
ele cometido. .

'

Buhr, a cada' nnm"'.ro I'n· Pora o dl'a20, dom.ingo, do 1. distrito da Comarca dade é elemento de remar· C Rp�tgrlesdsouE thodntem da
E que destina·se o livramento condicional a . estimular o

terpretada,
•. Q

de jaraguá. Estado de San- cada destaque. a J a o s a o, acom-
individuo a viver honestamente em Iiberdade,.reintegrando·se pou· está sendo esperada uWß ti d d f'lh' h
co a poucona sociedade dos homens livres, no dizer da propria lei, Q programma escolhido tarde bem movimentada. ta Catarina, Brasil. - fez annos dia 10 o pan a a e seus I In os

Prevendo esta readaptação cabe ao Juiz submeter o libera· t d h' é faz sab"r que compare- sr. Manu.eI f. da Co·sta, Walther t Walda, a exma.

d á d Ih f 't f
.

b
- para o coneer o e oJe ExcursioDará 8 Jaraguá ...

sra An H b t d'
o s con ições que e orem c!onvemen es, .aes como: su mls-

O seguI'nte: () valoroao Blumenauen. ceram em cartorio exibindo commerclante em Itapo· . na e ser, Igna
são a um patronato, observancia de certas regras de comporta· ., o

.

h esposa do sr t t L
b d 1 a. Parte "e F. C. da l'mportnnte os documentos éXI'gl'dos CUSIn o.

. ,enen e eo·

mento, prohibição de morar em determiriado lugar. 'a stenção e .., ao

•

C H b
bebidas alcoolicas, adopção de meio de vida honesto, dentro de Hymno da IndependEI1' cidade visinba, que me- pela lei ,afim de se habili- - Hontem completou nm·lasn. ,: 'I

er ster, prefeita
prazo fixado, etc. cl'a _ Orchestra _ de D. á r t3rem. para casar se :

.

mais um anno de existen u IClpa.

Q I t
-

d d'..II.' t I· J' ou dir orças com 0& rapa P d t de'
ua quer ransgressao as con I\,ves Impos as pe o UIZ

Pedro 1', A Bandel'ra _ 3a·. Edital n. 1.134 eia o sr. Ricardo Rodri'!ues
- roce en e e

.

un-

Pratica de nova.inf.ral';;'.o penal, fará revogado o livramento con· zes do 1. quadr') do DOR' T
r-. t"lTba onde resl'de e e

r-

d S' B '1 61 Waldeml'ro Lopes da SI'I- ·.avares, negcciante nesta ó1 , xerce
dicional e, o liberado voltará, então, á prisão de onde saiu, sem parte a uJte rllSI, s o, 80 Brásil O quadro vi· a profis

-

d d d
., mais direito a: novo favor igual, por ter demonstrl�do ser um re· côro e orchestra, de Eeinz sfte.!!.te é composto de. va e Maria �arques: .

cladade.
_ . chegou ���te� � ��f: c�:

belde Ó��di�:aJ:�!���e:a�ã�t i��i���tivelmente, pois, a alma Geyerj JI Guarany - fan· elemegtBs já' conhecidos EI�, solteIro,. �perarIo, -Ama�h� complelam�ls, dade o H. dr. EliasKaram,
do Livramento Condicional e seu elemento capital. tasia para erchestra,·- de que deCerto darA(, muito .n�scldo em jomvtle, aos um nat�hcIO a, senhOrIta irmão do pharmaceutico sr.

, Sem ele não ha como pensar·se nesse beneficio da lei ain- Carlos Gomes; Minha mãe' que tazer aós nossos ra. vmte. e tres de novembro Isau�a PI8�era, fIlha do sr, M I K
.

da que integrados todos os riquisitos materiaes exigidos. - Canção' popular para pazes «brasileirctb: E' de �II..novecent�s e doze, Sylvlno PI.azera. � alumn.a Ph����cia �:�ell;,i1h\), da

Lo de Q. côro mixto; Sanctus - CÔo grande.·assIm, a impacfen dom!clh.ado e re�ld�nte nes' do C:0lleglo Dlvma ProvI·

ro mix(o, de Schubert. cid. dOS' torcedores jar8. te dl�trIto em Rlbelr�o Mo- dencla.
" Themt·stoclesO dr, Promotor Publico Publica contra Vitor Perei· 2a. Parte gUllense" iha, ftlho de Gregono Lo· - Terça-feira, dia 15 de·

'öpinio'u favoravalbt�nté pe- rs, acusado no art. 304 Ouverture cSemiramis»
-',

pes da Silva e de france- flue a data llnniversaria da Amanhã, no Salão Buhr,
� Ia.tonêes!äodo'livf.amento Unico da C. L. P. -: Orch�stra 1e Rosssini;' Pelo. trem da_tabella Itina.MariadoEspiritoSan- sra. Leonor.Tomazzelli, es' fará a sua estréaoapplau·.
condicional ao condanado Simpha1ll3 II Ouarany -

deverá passar amanhA
o.
'. .

posa do sr, Santos Tomaz· dido artista nacional The.
'

'Arthur Heidrich. -'Senten-, Carlos Rad,únz, por seu Orchestra, de Carlos Go por esta 'cidade, com des' EI�, ,solteira" domestica, zelli,. residente na estrada mistocles, que se faz acom.
dado 555 da Penitenciaria :advogado� dr.'Pau!o Medei· �eSj Marcha da Opera tino a Rio Ne' rinho' os ��sclda' em,') Gaspar, ao� Schroeder.

.

panhar de Zéze. o boneco
do Estado, em 'florianopolis,' 'ras, apelOU da sentença do cTannhaeuser:t, para coro, quadros' do ,f�ot>'baál e vfIlt� de 'nove�bro de mll maravilhoso, já conhecido

, O referido condenado já dr. Juiz de Direito que jul- e orches·tra - de Wagner; bßsketr, do�ID8tituto' Bom ,I;l�V:-C��tos e vl�te e um,
Ela, solteira, domestica, das platéas de Florianopo-

cumpriu mais de metade gau improcedente a ação Hymno Nacional -gran�e Jesus, de Joinvflle, que dbm�ci'l,I�da e re�ld�ntenes; nascida neste distrito, aos
lis e joinville.

da pena que lhe foi impos' "cominataria d� reforço de coro a 8 vozes e orchestr!;l ter.à n'aquplla cidade co-
te dlS!rlto em Ribeirão �o. tres de outubro de mil no-' Themistocles, segundo

ta, sendo qUê um quarto mJi)oCeéa pel� mesmo -pro de francisco Manoel. mo ,conte�,dDtes. forte� lha, filha de. Clementma
vecentoa e trese, domicilia promette, n6E. dará ama-

._
em serviços externos de movida contra Franz Hes' Ap6s o, conc�rto terá combinados,' Ma-rques.

. da e residente neste distri. nhã dois programmas, um

uti��adefiPubtica. ,Dufante-;selmann e··sua·mulher, lugar o balle.abrIlhantado DesPjamos que 08 ra- laragu.á,3-10-1940 to em Garibaldi, filha de a tarde e outroánoite,que
a pnsão sempre comportou· pelo jazz «Elite", cie Han�a. p8'Zes do -Instituto 8�jam

Editai n. 1.135
Walter Marquardt e de Ber decerto agradarão bastante.

se bem apresentando se·, Irlo na 2'· praça ou lei·
Agradecemos a gentilesa .',elfzes nos .encontros q�e Eidelis Wolf e .Ondina' ta Marquardt. O programma da tarce

guro indióe de (egeneração 110 os bens itnoveis penho'
do convl'te que nos fOI'en- lrãö tra,var coIrl. ()'s rlO. Ma�qut'lr:dt:. .• Jaraguá, 7-10-1940, e dedicado ás crianças de

conforme estudo e obserr rados 'aos' executados Pau-
viado, negrenses. Ele, solteiro, comerelarlO, Jaraguá.

vações proeedidas pelo ar· lo Hubelt- Germano Ka'min natural de Jaraguá, onde ,Edjtal n. 1.135
.

----------.----------------

gio publiCá competentt: oe e Leopàldo Bosshamer pe- I1sceu aos vinte e sete de Rlc2rdo Lorenço da. Silo Ad·
pelo Egregío CO,nselho Pe. la fazenda Municipal, por Pharmacia de Plantão_ .' Re'�lizúu'8ß� dom�ngo .abril dt' mil .novecentos. e va e Apolonia Winter Ren ,'. gra eClmento
nitenciaria do Estado. 'Seu seu advogada, dr� Lobão Esbrá de plantão ami-:- uttimr., -em lIansa; inter. ,onze, domiciliado e residen- gel:'. As Irmãs do. ColégioDi·

. crime: ferimentos ",rave9 e de Queiroz, no dia 15 do nhã a Pharmacia Central�' cessante, torneio de lute te em São Paulo, filho de Ele, solteirO, lavrador, vina .Providencia ve!l), tes-

leves na pessoas dos cida· corrente, As lo horas. ")1 'bol "orgn8f�8.d{rpe,lu Pay. !\ntonio e de Maria Wolf. nascido neste distrito, aos temunhar o sea reconheci-
dãos José Hrúschka e Ger.

.

quatro de abril de mil no rnenio de gratidão ao povo

mano Myska, em 29 de tu
.

I'
vecentos e quinze, domici· de IJaraguá, pela boa von·

lho de 1936, em Hansa, .,��', '� �.�.. ljado e residente neste dis- tade e sacrificios prestados
nesta Comarca.

'"
". trita, no lugar Boa Vista, em beneficio d'a festa de

filho de Aridré Lorenço da corrida no domingo pas _ a '

Silva e de Valentina Silves' do.
.

tre·. ,. Em .par�icular agradecem
Elat'viuv-a, 'domfsfica, nas' 'lIOS Óleus 'bemfeitores . e a

cida em São-iPedrö' d.e 'AI todos, que com sua gene'
cantara, ao.s' \tinte, dias dq rosidade toms.ram parte a

mes de janeiro dê' mil oi- tiva em beiteficio dft festa.
tocentos e noventa e seis'

.

filha de Pedro Winter e de ru·"�ll»EOTE A BILISCatarina.Winter, Domicilia. U�il)If' Ei, I

ja e residente neste distri 'DO SEU flGADO
to, em Boa Vista.
Jarag!lá, '1-10-940.

, E para que chegue ao
conheciment'Ö de tOdo's' pas·
sei o presente' edital que
será publicado pela impren·
sa e em 'cartorio onde se
rá: afixado durante 15 dias,

Si algllem souber de im,
, pedimentos acuse os para
'fi�s legaes,

Á'I'tur Mueller
Es�riväo Distrital e jQfi· �

, .' eiat, do :lR:egietrad2:'iviL

Grande
Concerto

ESPORTESSemana' forense
Livramento Condicional

,. Q·dr .. Lobão de Queiroz,
; o ,Bdvogado, da �aze,ndà do

, Estado, concordou com a
�

descrlçio e'valor dados aos
bens do ..espolio de Alber
to Verch, pelo respetivo
inventariante.

,

,foram ouvidas novas tes,
.

'. ,temunha'� no pr.ocesso cri
me promovido ,pela jl1itiça

:í' "fLOJ,a: '�ai�,' ,:::--i
1 II'para �f mui h e � III
:; IIJ j FLUXp,. II
"

III; SmATINAl II

II
ó REOUi.�DOR v'iEIR.\ III

I
A mulh,er n.

ão soffre.·11' , rá dl>res "
,

II Alivia as colicas' II
�;� ldl��inas',em� horas III
,. III Em)). t.ega.s.e."f=om vanta

'111�gem ,�ara Go�ßat�l' �
'111'ftôrés Brancas, CöliQas III�. II Uterlnas�' Menstru e a·

:
' ; IlfEl.:������;:���te; � III,

'; .. ,Regulador�por! e.lXcél�n I II
ç"

' cia,fLlJ�:O'JSEiDATrI�A
l' ;tll pela :·srta.;' cOl'i1pr-ovadflll
.,

'I�
eficacia é receitada p()1\ IIII'J ' II mais de10.000 medieo$( I', III' f·I:.UXO SEOATINA III. III enoo.ntr'S· se' em tbda

.

W .-'
. parte, : ;111
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mNZP

o' S��BÃO

Social
1ROPfe AL

Fatigada do banho, os membros lassos nÚ8
Enroscados na rede, ao saber do mo�aço,

'

Goza a sé8ta a cabocla; ao lado, dos anuns
Orueam, tintas âe negro, as ç;�as ... Passo a passo

Sae alguem da "faeenâa", Um typo de andaluz
Frueto do amôr brutal de um ibero devasso
Ent1'echocam, vibrando, as palmas dos bambus
Pondo n'agua do rio estranhas f�rmas de aço,

, Demoram junto a taipa os bois... E vago e morna
Esta insomme volupia e esse brusco queb/-anto
Crescem, ambos sem voz, no in,visivel 'Qigorna

,
Da araponga acorda'l'l/àó os édhos".,úm a um,
� Oomo a encher o sertao brasileiro de espanto
Martellando uma dõr, sem motivo nenhum.

'

.

JOÃO ORESPO.

- Segunda feira, dia 7.
completou rnais um nata.
lioio o snr, Henrique Pia.
zera, capitalista residente
em Rio do Serro. •

tem CalomelaDol-E Salta'" ..
Cama Disposto Para 'T_

Seu ngRdo deve derramar. d........
mente, >10 estomago,·um litro de-pO'"
Se a bilis não corre livremente. a.

, alimentos não são ,digeridos e apodre
cem. Os gaze" incham O estomago.
bnbrevem . a prisão de ventre. Voei
Bentê-se abatido e como que envene
nado. Tudo li amargo e <& vida é um

mo.rty!"io.
Uma simples evacuaçl.o não tocarA

a eau�a. Nada ha como 88 famosM
Pi1lula�' CARTERS parà'oo Figado.
par�". uma acção certa. Fazem .correr
livremente esse litro de bilis. e vacA
••mt.ecse rlisposto lla1'8 tudo, Não caU
sam damno; são suaves e contudo são
mar""Uhosas para 'fa�er a bilis correr
!iI'1'CMente. Peça 8If Pillulas CAR·
'rGJ:�s, para o Fígado. Não aeceite
1mit.�ç6es. Preço 3$000.

. Fabrica (Je ,Latas
para productos' seccos e liquidos

AFFONSO MEISTER
Rua Bom Retiro (ant, partic. Eisenhut). jOINVILL E

. LATAS com tampas pressão, LATAS origif
. naer, e com tampas pressão para fermento 'ern pó,
LATAS pilra: CONSERVAS,. CANELLA em pó,

. PIMENTA em pó, TINTAS de 1/4. 1/�, 1', ;2 e

5 kilos. GRAXA de ;1/2 e 1 kilo, COLLA FRIA
d� 1/2, 1; 5 kilos com' tampa pressão, BAIlAS,
CAFE' e para muito� öij.tr� .pro�úc�os�.

I

"�ii rg;,e�� Espe-cia J. idad e
r

.-'�de' -�W�TZEL�&-�elA. -
_ ..lO�l)j \l.lLLE _, .. (Marca. registrada)

,
.

CONSERVA O--TYCIDO
"�. . ...

..

'.
. '.. \..
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