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e a despeza, em ilual importaDa.. NItr1(oilvi aUplleato de qaalquer imposto, sendo qge o de Ex"

portaçio foi reduzido d� 15 % ele accordo com o que foi estabelecido.
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A visita de officiaes latlno-ame
ricanos aos Estados Unides
Declarações do. general Gces Monteiro'

Nova York, 14 (U.P.) - ro declarou que veio aos

Afim de 'participar na se- Estados Unidos attendendo
gunda excursão pelas zo- ao convite do general Oe
nas de defeza dos Estados orge Marshall, para obser- Director-propríetàrto r HONORATO TOMELIN -;- Caixa 12 -.

Unidos, chegaram a esta var o desenvolvimento do
cidade, à bordo do «Uru- exercito norte-americano, o Anno XXII,,,,, Jaraguá "" Sabbado, 19 de Outubro de 1940
guay», os generaes Pe- que constitue uma esplen- ======...-==============;;=============.=====================
dro Aurelio de Ooes Mon- dida opportunidade para os

teiro, do Brasil, e Guilher- chefes dos estados maio
rne J. Mohr, da Argentina. res latino-americanos esta-
Acompanham o general belecerem um contacto mais

Ooes, Monteiro, o capitão estreito e mais directo dían-
Pedro Oeraldo de Almeida te. da actual situação mun- A.I!.undaJo o cruzador «Liverpool»

Londres, 15 (Reuter, ag. ín-

e o tenente José Antunes. dial,
•• UI 1.1'

.

gleza) - Hoje novamente, na

I
Camara dos Communs, o prí-

O general Ooes Montei- - Roma, 14 (Stefani, agen- um cruzador inimigo, do melro ministro, snr. Winston

-----------------.----- cia ttalíana) - O relatorio typo do «Neptune», que a- Churchill, foi interpellado sobre

Grande prova au.. Violento IDcendio sobre a batalha naval ve- fundou rapidamente.
os objectivos de guerra da Orã
Bretanha. Respondendo ás ín-

tomobilistica con.. no Rio rificada nas immediações Um torpedeiro italiano, terpellações, o mesmo manífes-

tinental da Ilha de Malta veio por que durante o combate foi tou sua absoluta confiança no

Rio, 14, {A. N) - Vio- em evidencia como ainda repetidas vezes attingido, resultado da actual guerra e na

lente incendío irrompeu uma vez a gloriosa marí- afundou após ter sido sal- derrota da Allemanha, accrescen

h t
' • tando que ainda não chegãra o

on em a noite no ..dificio nha italiana soube demons- va toda a tripulação. A lu- momento opportuno para uma
situado á Avenida Rio trar seu alto valor. De fá- ta continuou violenta. As declaração offieial sobre o as

Branco 104, onde estão cto, unidades italianas de perdas do inimigo foram sumpto.
installados os escriptoric.s 500 toneladas atacaram ou- maiores que as italianas. terlr�te:�f!�d�uS��� l�eta�d��::das linhas aéreas transcon sadamente uma formação As formações inimigas afas- ra manter o actual «status quo>
tinentaes italianas. O fogo, inimiga composta de cru- taram-se do campo da luta. da Europa e do mundo, o snr.

alcançou o andar superior zadores de 8 a 10 mil to- Na manhã seguinte nos- Churchill respondeu que pão po
do edifício onde func iona neladas. O commandante sa aviação atacou essas

dería pensar que houvesst; na
.

A C
. Inglaterra alguem capaz de mia-

O magazme« apital», da esquadrilha italiana, a- mesmas formações, damní- ,ginar tal coisa. Accrescentou que
destruindo-o completarnen- vistando a formação inímí- ficando-as. a Inglaterra estava lutando para

t�. Grande multidão reu ga, ordenou o ataque. A defender, alem de outras coisas,
ruu se

+
nas proxímídartes 800 metros os navios ita- Roma, 17 (Transocean, ag-al- a sua propria existeneia. logo

d I l' t lemã -- "Segundo o communi- em seguida o snr Churchill de-
O OC!}, In errompendo o,' lianos lançaram tres torpe- cado do Almirantado britanníco, clarou:
transito. dos, attíngindo em cheio o cruzador inglez «Liverpool», cA nossa capacidade de assim

foi torpedeado por um torpedo proceder é reconhecida em geral
aereo. O cruzador deslocava.. por todo e mundo e quando a

9,300 toneladas e era equipado nossa convicção se tornar ca

com 8 canhões de Q,2 centime- racteristica de nosso povo, então
tros, 8 canhões de '10,2 centí- estaremos em condições de ex

metros, 6 tubos lança-torpedos por aos habitantes do globo o
e � aviões. nosso ponto de vista sobre o

Tel. cCQrpQvo' -.- Redactor: João Crespa

.'" s. Catbarina N. 1.051

Unidades italianas e inglezas "4. Inglaterra está lutando para defender
a sua propria existenda"em combate

que faremos quando obtivermos
a victoria. Creio que ha grande
uerlgo em fazer declarações que
não sejam de um caracter muito
geral. Tomemos por exemplo a

attitude que deverá ser adopta-

da pela Inglaterra com relação
ao inimigo quando elle estiver

derrotado. Sobre esse assumpto
encontrareis opiniões de caracter

diametralmente opposto,

Um appello de Lindbergb
RiO. • PQrtQ Alegre

o sr, JO,hnson respondeu ao ccronet-avíadcr
Em noverrbro próximo

Porto Alegre, a capital do
Rio Grande do .Sul, com
memorar ä com graudes
festividades a passagem do

segundo centenario da sua

fundução.
Para solennizal o, a Pre

feitura organizou uma pro
va automobilística, Ti ata

se de um raid de turismo
e vdocidade do Rio de Ja
neiro a Porto Alegre em

quatro etapas, via S. Pau
lo Curityba, Florianopolis. R t 't d 1'-e 'o qual recebeu a .denC!· ea amen o as re açoes en-
minação ,de cPrenno Bt., tre a Hespanha e. o Chile
CentenartO dc Porto Ale' ,

greto O peicurso do 'raid

lIttinge 2076 km de ex

cellentes estradas, através
sando cinco Estados bra
sileiros. Os prémios serão

de 84 contos,
Stockholmo, 17 (T. O.,

agencia allemã) - Informa
o radio de Londres que os

ataques aereos allemães da
noite passada estiveram no

apogeu ás 22 horas, não
cessando de apparecer no
vas ondas de apparelhos
allemães.

Washington, 15 (Havas,
ag. franceza) - O coronel

Lindbergh pronunciou, pe
lo radio, um discurso que,
embora sem mencionar os

nomes de Roosevelt eWíl
kie, é considerado como um

ataque contra o presidente
e sua politica e um appel
lo a favor do candidato re

publicano.
O famoso piloto pediu

aos seus ouvintes que vo

tem, no proximo mez, nos

candidatos, «em cujas pro
messas podemos ter con

fiança e que sabem para

onde nos conduzem e que
nos dizem para onde va

rnos,»

New York; 17 (Transo�
cean - agencia allernãl -
O antigo Secretario do De
partamento da Guerra, sr.

Luiz [ohnson tentou, em

discurso pelo radio, res
ponder ao apello de Lind
bergh em pról da neutrall
dade dos Estados Unidos,
declarando simplesmente:
"O coronel aviador carece

de qualquer compreensão
politica".

Graças a 'mediação do. governo brasileiro
Londres. - O correspon

dente diplomatico da agen
cia Reuter annuncia ter si
do informado de que gra
ças á mediação dogoverno
brasileiro, foram reatadas,
no anníversarío da desco
berta da America, dia 12
ultimo, as relações díplo
maticas enfre a Hespanha
e o Chile, rompidas ha al-

Prosegue a campanha das forças aereas allemã e Íftllezagum tempo. O hespanhol
em sígna! de reconhecimen
to aos esforços brasileiros
e,. desejando voltar ás suas

relações anteriores com o

Chile, resolveu libertar os

ultimes cinco refugiados po
Iiticos que haviam procu
rado asylo na embaixada
do Chile em Madrid; por
occasião da guerra civíl
hespanhola, "

Berlim, '17 (T. O.) - O
alto commando allemão com
munica: Apesar das des
favoraveis condições atmos
phericas, a nossa aviação Stockholmo, 17 (T. O.,
proseguíu nos seus ataques agencia allemã) - Com
contra Londres e outros municam de Londres que

Berlim, 17 (T. O.) - O objectivos importan.tes no o bombardeio de Londres

alto 'commando allemão centro e sul da Inglaterra. da noite passada destruiu

€ommuqica 'que apparelhos Logrou exito o bombardeio uma emissora ingleza de

inglezes ,lançaram' bombas a que subm�fteu o aero- ondas ctirtas. Trata-se da Berlim. 17 (T. O., ag, alIem�)
t

- '.

d" ,- Q alm oommando cpmmum"
Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos _ Dores de cabeça rebeldes na noite passada sem cau- dromo ao sul de Liverpool es açao qu� Irra lava o

ca: A nossa aviação continuou
CLINICA ESPECIALISADA ' sa'r damnos militares. Fo- e uma fabrica de armamen- programma tnglez para o coIIocando. minas em numero..

DR SADALLA AM IN' ram novamente atacados tos no centro da Orã-Bre- Extremo Oriente e que so- sos logal'es da costabritannica.
•

-

,

bairros residenciaes em va- tanha. Conseguiu incendiar licitou aos seus, ouvintes a O f?go de n?ssa artiIhal'ia de

Diplomata brasileiro CONTINUA EM JOINVILLE rias localidades, como em com - bombas pesadas va'" servirem-se de outras esta- marlnha obng?u a Iretroceder,
J sagem pOl' Por Consultas; 15 de Novembro 580 - Res.: Abdon Baptista 180

'

' n� _sabida occldental do canal,
ue pas Kiel, causando estragos em rias officinas. 'ções.' a varias embarcações de guer..

tugal varias casas. A artilharia B I' '17 (T O) D I ra adversarias, que tentavam se

Lisboa. - Encontra-se nesta
er 1m, "

- e Stockholmo, 17 (T. O., approximar do littoral.

capit�l o sr. Carlos Silveira p
r

H G I E ·1· J � de�rul;)Ou 2 aViõfes a�tesdde f�nte competen�e commu- agenCia allemã) - Infor-
Martins Ramos, conselheiro da ro qrma aron0 filIO nur an' attmglrem a rontelra o mcam: AViões de comba- mações officiaes inglezas Berlim, 17 (T. O., ag, alIemã)
-embaixada do Brasil em Pariz..., (} Reich e outro foi abatido te allemães at�caram effi- sobre os ataques aereos da

- De fonte competente com-

Esse diplomata brasileiro, que
.

,

) em combate aereo. 2 aviões cazI:1."ente ao nordeste de nOl'te ,passada sobre Lon-
munica-se: Já na madrugada

viaJ'a em companhia de sua fa- A Commisc:a-o pro' herma Coron I E 'I' II
- -

It
de hoje nova,s esquadrilhas de

roiIia tem /sido alvo de expres-
'

�
. P. !VI 10, a emaes nao vo atam as Oloucester. Bombas explo:- dres e outras regiões da bombardeio allemãs levantaram

:sivas' attenções. A sua demora Jourdan, desbravador e coJohisador de Jaraguá, suas bases. sivas de calibre medio at- Inglaterra declaram que a
vôo para atacar l!t Inglaterra.

em Lisboa será de poucos dias, appella para todas as pesso-as que receb I' , tingt'ram um 'hangar occa- I
-'

d" "t Chegando a Londres lançaram
eram IS- Berlim 17 (T. O.) - O ' .'.'. popu açao ISpOZ a nOI e I os seus projectis sobre os ob"

lW�s d� Js::eir�mbe��2uem���:d� tas e que �té agora' não devoh,'eram, para que, alto co�mando allemão' stonand? VIOlento ll'�cendlO, de pouco tempo para re- jectivos prefixados. Faltam' ain-

para o dia 20 do. corrente, O por obsequlOí devolvam as mesmas, subscriptas cotnmunica: Um dos nos-
sendo amda d.estrUldo ou- fazer-se dos bombardeios da noticias exaftas dos exitos

sr. Carlos Silveira Martins Ra" -

d d b
. tro hangar athngldo. ,To- diurnos logrados.

mos, antes de ser de�ignado OU llao, élgra' ecen O desde já todos os donativos sos" su mannos af�n.d�u 3 dos QS apparelhos allemães
.

para as funcções de coselheiro enviados. navIOs armados tnl�lgos voltaram as suas bases,
------------ '--O-O-I-S-N-O-T-IC-I-A-R-IO-S'"de embaixada em França, ser- -------�-----...;,._--______ com um total de 21 mtl to- .

' .

A offensíva
����o���a:��la�on�e �:���f�s� As consequencial IR 'i -r

neladas, inclusive 'um navio' Berlim, 17 (Transoceah, itali'3loa na Africa
tiurante a guerra civil, dos'ataquesaereos e orçosDII ltares tanque de .10 mil tonela- ag. allemã) - O alto com- •

• das. Os navIOs afundados mando communica: Os a- Roma, 14 (U. P.) - No-
germaolcos em Gibraltar formavam um comboio. taques' de r,epresalia, con- ticias_ chegadas da Africa

S Sebastião, 15 (Stephani, ag. ' I
.

t 't I info mam que s fo ç s b
italiana) - Apesar das tentati- Algeciras, 17 (Transoce- ra a capl a ingleza assu,.. ,

r
.,

a t a so

vas inglezas tendentes a desva-' an, agencia allemã - Ob-_ miram novamente grande o commando do marechal
lorisar as consequencias dO,bom- servou·se em Gibraltar a INSTITUTO ROCHa LOURES proporção. Desde o anoite- Oraziani dispõe-se a iniciar

������o b��[:�ni��r�i����o�b�i��= presença, d� dois riav;ios· cer até o amanhecer foram uma nova affensiva contra

Ida a r.econhec-er que a acça-o dos tr.anspor�e mglezes condu
Exclusivamente pm'a mo· lançadas bômbàs de todos os inglezes, no Egypto, e Dois noticiarios de ultima

-
lestias de olhos, ouvidos, I'b b' desbaratar assl'm s t hora, diariamente

apparelhos aereos aIlemães au- ,zmdo, alem de tropas, tanks naris e garganta.
os ca I res so re lmportan- "

o a a-

gme�tou de intensida.de e vio- e outro material 1e guerra. tes objectivos bellicos. Em, ques bntanmcos para ·re-
------------

I cla nos ult! d Dispõe de aparelhos os mais b' t d ff' d
.

en mos las e que Segurament ' Al d" am os os I�.dos do, Tami- ar ar a o .enslVa o «el-
C

'

os damnosJausados são graves.
.

e .exan ria e modernos para exame de
sa os I'ncen'dlos causaram xo') na Afnca. a.sou se um neto do

A differença entre os poucos O porto dr.' destmo dos na· sua especialidade.
milhares de kilogrammas de ex- vios, qiJe deslocam 15.000 PaI. Richlin. Rua do Principe pairar immensa nuvem de ex-Kaiser
plosivos q�e os inglezes con- toneladas. Fone, 334, JOINVILLE f.tfmaça sobre Londres. Ou- As exequiRs do almi
seguem aÍlrar sobre a Allema-

'

==������������i�t�ro�s��a�ta�q�u�e�S�'�ä�'i�r,�ig�ir�a�m�-�s�e rante von Thl'otha
nha e as centenas de milhares

Ff

de kilogrammos que a aviação __.. Berlim, 15 (S,) - O «fuehrer»

germanica lança diariamente so- juntamente com o almirante Rae-
bre a Inglaterra, demonstra o de'r, participaram das exequias
extraordinario poderio alleinão. nacionaes do almirante von

Throtha, cujos despojos foram
inhumados na sepultara da fa
mília em Glienicke.

Berlim, 16 (T. P.) - Os ale
mães levaram a efeito um gigan
tesco bombardeio contra Lon
dres, no qual tomaram parte
mais de 1.000 aviões. Os apa
relhos atacantes despejaram
suas cargas mortíferas numa

quantidade assombrosa .

contra as cidades do ceo.!..
tro e sul, como Bírrning
harn e Liverpo-ol.

Ferias do embetxeâor
do Brasil em Washing

.

,

too

Wasgington, 15 U. P.) - o.
embaixador do Brasil, sr. Car
los Martins e Souza, apresentou
suas despedidas ao. sr. Sumner

Welles, pc;>is partirá, na proxima _���;;;���;;;;�;;;�;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;=:;;;;;.sexta-feira, a bordo do �Uru- 1)'

guay», para o.Rio de Jane!.ro,
em goso de dOIS mezes de ferIas.

Onda 25,31 m - 11855 K'clos
I. .' . .• .

Hora: 20 a 2�,1,) e

22 a 22,15
'HORA l6cAL

em iinguap�rtuguêsa
Estação: O J P • BERLIM

Dr. LObâp deQueiroz
(Ad'lOgado do Municipio, do

, Estado. e da União)

R.;:sidencÍ3 e Escriolorio:
Rua Mal.Dt'odoro ., Jaraguá

Radio"Difusora de
JoinviUe

o ministro da Viação
concedeu permissão á Ra·
dia Difusora de joinville
para ihstàllar uma estação
de ondas médias de 100
watts de potencia, á Ala
meda Brustlein, ficando seu

funccioDamento s,ubcrdina
do ao horario que for pre·
viamente estabelecid.o.

Berlim, 10 (T. O.) - O
neto do ex-kaiser, principe
Francisco José da Prussia,
caso'u-se com a princeza
Henriqueta Schoenaich Ca..
rolath. O pdncipe nasc�u
em 1916" como :primogeni'"
to do principe Joachim, sex..

Elimimi.l1do a$ malhe
to filho de GuHherme II, e

res dos car.«os
actualmente presta serviço

6 no exercito com0 tenente
publicas d.

,

e um regimento de carros
Vichy, (p•. N.) - Foi pro blindados.

mulgado um decreto elirni
na"ndo inteiramente todas
as mulhert's dos cargos
publicas da França,

Escritorio � Avenida Getulio Vargas
Tdefone, J34

Reorgànisado
O gabitlete bespa.. �01101 ",

Madrid. 17 (Transocean ragencia allemã) - Com �
a recente reforma do gabi-j r.t'nete he>'panhoJ, por decre 1·'.t..,
to do general Franco; o

Sem Calomelanos-E Saltará. snr. Serrano Sunfr passou
CllmaDispostoParaT_ para 11 past:! do Exterior,

Seu figado.deve del,Tamar, cUuk- sub�tituindo O coronelBeig.mente, no estomago, um litro de bw..
b dSe a bilis não corre livremente, Oll f. er, que se demíttiu não

alimentos não são digeridos e apodre- assumindo outra pn"sta'.' Emcem. os gazes ineham o estomago.
Sobrevem a prisão de ventJ:e. Você SUbSfl'fll1'Ç- Ssente-se abatido e como que envene-

. ao ao sr. uner
nado. Tudo é amargo e a vida é um na p3sla (10 Interior foi
martyrin. _

' '

Uma simples evacuaÇão não to'carâ nomeado o snr. José FIo'
a causa. Nada ha como as famosas t RPillulas CARTJ!lRS para o Figado, ren a anz, actual sub Se·
para uina acção' certa: Fàzem correr cretélrio do mp.smo ml'nl"stelivremente esse litro de bilis. e você
eenta-se disposto para tudo. Não cau· riO. Pa Ta a pas ta do Com.
sam damno; são suaves e contudo são
maravilhosas para fazer a bilis correr merda foi nomeado o chan-
�E:RSe��a��Ita:dO:���� a�c!:; l;ce�Jer e'actual chde da "pha.1
imitações. Preço 3�OO. lange de Barce1ona". I_. .�,

.. -', -'0

DESPERTE A BILIS
DO SEU flGADO

o annuncio é a alma
do neJ;?:odo!

jJjAntes das refeiçÕeS?;]",

I Um calice de.�I� _ a � � ·agf.�ardente Marca Trago

/DR. LUIZ DE SOUZA
I, '

ADVOGADO -

:4 fAAtVit l.

,

'.
... � ".1 i· .;

•

.'

".1.,,'
,;" ',',

. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_Correio 19 - � 10, -_. 1940
=====��=====�======-'=""';;;���';;;;;;;:;;;���=��==='-,"",,,,"=''''': _.�:="",:--"=._-===""""""""_.======���=========�

Repercussio, nos paizessul-americanos, do ApermanendÍlde Refugiados que desejam embarcar
, discurso do presidente Getulio Vargas estrangeiros no_ .

,
. '.

'-'

PronU.Dciado em Manaus
'- paiz para as Américas

Rio. - Conforme foi
-----------'"!! noticiado ha dias, o sr. Londres, (Havas, agen visto em passaporte, em Os vistos são conceäídoe

I Francisco Campos, tendo cia frânceza) - Todos os tão grande numere. que I de preferência ás mulheresdem para urna so ução b
..

hrecebido denuncia de que consulados dos paizes Ia- só nas quatro ultimas se- ritennicas que ten am PRpacifica das difficuldades varias estrangeiros haviam tino arnetícanos nesta ea manas ultrapassaram o to rentes na Amerfca' e dese
no Senado, foi lido o com as quaes se defron 'obtido, com documentos pital recebem pedidos de tal 'alcançado em varies jam reunir-se a elles.
discurso que o Presiden- tarn os dernais paizes falsos, titulas declaratórios .

- rnezes. '.." O mesmo jornal adianta,
te do Brasil, sr Getulio americanos", de cidadania brasileira, man- -

..Refugiados allemães, po I ainda,' que o mais difficil
Vargas, pronunciou em Toda a imprensa equa- dou imrnediatamente abrir, Tr�Dsporte dema.. .Ionezes, tcheques, belgas, � conseguir meios de.trans.
Manaus além d25 investigações de delraspara aAme.. hollandezes e norueguezes I porte para todos, pois tentoriana applaude a sug caracter. po_Iicial, dirigidas rica do Norte estão em maior. nume,r� I do diminuído n;uito comO Senado approvou gestão formulada pelo pelo primeiro delegado au- entre os que desejam erm !

a guerra, como.e natural,
por unanimidade a mo- Presidente Getulio Var xiliar, sr. Dulcidio Gonç-l Rio. _ Interessados na. grar para a Amortee. segun ''O número de navios de pas
ção apresentada, pelo se- gas, no sentido de que ver, rigoroso inquerito ad exportação de rnadeiras pa- do informa o "Evening I sageiros entre a lnglatetra
nador Canton Cardenas, os paizes do norte (ia ministrativo para apurar a ra os Estados Unides da Standard", o qual accrescen- -e ,os' portos sul americanos,

. responsabilidade das pes- I América do Norte dirigiram ta que,' somente 1 em cada torna se quasi Impcsslv-lque diz: ; América do Sul realisern
soas envolvidas no caso, se á Commissão de Dele- 300 pedidos 'consegue vis encontrar legeres para tarr-"O Congresso do E· �7 uma :onferericia �a.ra.3 este ultimo confiado á meso sa da Economia Nacional, to para embarcar. para c ta gente;

quador faz constar o solução das -questões 1I- ma comrnissão que -sob a reclamando centra a insta Brasil. Argentina ou Ohilo.
agrado com que tomou rnitrophes e apresentem presidencia do sr. Carlos bílidade e o custo excessi-
conhecimento das bellas as bases para a realisa- Susskind de Mendonça já VQ dos fretes

I
. se havia occupado da apu- " para aquelle mer-

pa avras de sincero ame- ção de um convénio que ração de irregclaridades cado. A commissão previ'ricanismo contido no dis- 'i," se ajuste àos interesses 1 verificadas no. serviço de deneíou junto, á direcção
curso do Presidente do' Pieeidenie Vargas comrnuns dps ditos pai- entrada e perrnancncia ce! do Lloyd Brasileiro, .que
Brasil; palavras que ten- zes. estrangeiros. Em prosegui I acaba de 'resolve r satisfá-

mento a essas medidas o ctoriarnente o caso estabe-

�--�----�--���-�����-�--���-�-liliular da pas� da justiça �cendo a seguin�, tar�a
• baixou ha dias portaria cas- fretes: dollares. americanos, IlFelra de Interna..

, s�ndo ?s títulos .deelarato 12 po:tGn�lada,-recebendo
I cional cJe Amos..

,
nos ,cuJa .c�mcessão se pro 0_navio �lrécta�e!lle en

tras de Ig40 ' cess!lra� vícíosamente. Sao, Franciscc, eXI�tndo s�,
.
(Pelo P�Gf. Primavera ju- seteatttícos, emcregar Dentro dessa mesma porem, uma quantidade.mi-

D1?r, pres.l�ente da A!=ade- matertaes bons exscu- Rio. _ A Feira Interna orientação, o sr. Francisco, nima de 500 toneladas 'oumia de Higiene dentaria do '

O
.

,Rio de Janeiro). .tar trabalhos bem anap cional dtAmostrasde 1940, Campos, em data de 1.0 6.00 LJollares amertcanus
..tados que o odontologo a inauguraa,se no dia 10 do corrente, cancellou a, �e frente; äollares america

Ern qualquer ramo de collocarla, .nB,Eua propria de NOvembro proximo, mos' autorisação de permanencia nos 12, mais 10 ./. por to·'
actividade vencem com bocca, orienta:r·se pelos trará ao povo as realisações ao estrangeiro Hei-nz Na nelada; de S. Francisco
facilidade os mais pre- Ralól5 X nOR dillgnosti- dos 10 annos de governo than, que também optive· com baldeação no RiQ de
parados, os mais esfor. COSo do Presidente Getulio Varo n fraudulentamente titulo Janeiro; dollares america
Qados., os q'ue estudam,' Um profissiOl;lal e.vo- gas. ,-de cidadão brasileiro. nos II, maJs 10 '/. por tO·ds q�e se ap�rfe1çoam e luido se enriquece ser-' nelada, para emlilarque no
se de�icam inteiramente, jVind_@ánação;extingueGI·n"a/8I'OParthono.n

'

Para.naenSB Rio de Janeiro.
ao seu tr"balho. o abcesso e a dor; me-
Não ha profis�110 má:' lhora a saude do pacien- Navio escola emTodas carreiraf}, e tO,dos te; o seu) trabalho vale 510 Franciscocargos s,I10 bons contao- muito, emqu81ltQ, o 'do (sob inspeção federal permflnente)

do que sejam exercidos rotinei!'), de graça, é Diretor: Dr, Luiz Anibal Calderari Esteve por 'diversos dia,s
C.im dedicaçãt:'

.

e �nthu caro. R C A' 176' CURITIBA P á no porto de S. Franciscõ;'
aiasmo:' il '}, , No d,i-tl 18 ,deste,:no

ua om, rauJo n -: ,- aran
aÍ"Í'lcado no trapiche á

No, curso de apertei- Rio, os �l'.S. deo:Vstati irao Estâá em pleno funcionamento as aulas de Pouta da Cl uz, o na�io
Q'oarilento para dentistas assisti ... aJ 2.(; Cong�·es. admis�ão á 1�. serie do. Curso Fundamental cAlegrete:., do L10yd Bra·
qu'.e mantenho, no Brasi! so Odontologico Brasi,:

. . sileiro, que recebeu carga
h'l' 15, :ann08 'encontreJ leiro flue vae seI' um Nos mezes de Dezembro e Janeiro aõ, aulas deste paia Buenos Ayres· Esse,
p,rofis810ó4�S 'thiÚdos que verdadeiro curso de a· .'

. curso 'são GRATUITAS. E
, navio, oomo é do conheci.

.se julgav:am vencidos, e perfeiçoamep�o aos pro-' Faculdad� de �omercio do Paraná menta publico, foi ,devida
,qUe: nl):; .entanto ISa, fo'l" fissiQ.Oâf;lS. 'ql1e" ae.s�jam

,.

{ESCOLA REMINOTON) -, mente adaptado para o .---------�-----_.-I.
nRr-tup. fAmosos, rico� de· se evoluir, apren.der e Fiscàli!!ada pel(J Governo Felferal 'serviço de instrucção ,

..

aos

poif que I!e .evoiu�ram observar @ que eXiste de CURSOS: Propedeutico Perito Lcnfacor e Au- aspirantes da nossa Mari
dentro da, o,do:qtologI8. novo e de bom dentro T :I

' .. "I 'Ex' nha Mercante, é a seu bor
,

,EvQIlJÍ'r significa exer, do bector odontdogico. XI lar e comercIo. nternato e ternato. do v�aja uma turma de fu
cer 11 profissão dispondo Assistir a este certa. turos officiaes, pertencen
d'os mQder�os recursos men, é um äever, é umtl. p. I H -o' t.e I tes a Escola de Marinha

,

obrlgaçãe. O dentista que . a ace Mercante que, ,aproveitando
se inscreve a0 Congres-', a estadia no porto deSão
ao está se' elevando pe· de M A R TIN S J A R U O A FranCisco, fez uma visita
fante (JS seus cli�ntes e â Joinville.

.

perante os seus RIDigos. Rua Barão do Rio Branco n. 62 ----------

Está mostrando que näo Todos os quartos e appartamenros, com agua Peixes e
é cRotineiro:. porque 8- corrente quente e fria", "

, Camarãocompanha o progresso Elevador - Fr..lgoritico ' Cosinha de l.a ordemde SUB. carreira; está
gauhando ml?ritos,; .está

, se evoluindo para, con-

SA,'mr
'

quistar victoria8 dentro
\J"",,'.!!J, da sua profissão.lIIDIo DE �lI!1'lt� Dentistà ! Cumpra, o teur���, IHDHlPoS'!'GES dtlver frequentando esta III

.

III_
MAO IDlLrtO magnifica escola de fi'

•

.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.I.'.'.'.�.'.'.'.'"'.'.'.'.'.""'."I!!IcmEZ ( perfelçoamento: o 2.0

"

Sai cfu wJ-'.m:, I Con�re�8o OdoDtologico
:�' » "�_� 1 BrdsIlelro.

� J_,nt'lo@m em vforo de 3 taro-,-

Quito. (U. P,) - Du,
', rank a sessão realisada

.'.; v'

'Cumpra O teu dever

"WANDERER"
A MELHOR BICYCLETA

Carlos Hoepcke' S/A.
Filial: Joinville

ent'Dntrarás diariamenteSalas de amostras para os srs. viaiantes

Automovel, na Estação
CU R.I T Y ß A PARANA'" -

no HOTEL CENTRAL,
o melhor de São Fran

BRASIL cisc/),

Adotar Schwarz
Endereço t�leg, "DOLAR"

Francisco do Sul

Caixa postal. 32

Sfa. Cafbarin8

IPomada Minancora

Em�arquos· - Dospachos
NavogaçãO

VIAG-ENS DIRECTAS PARA Q- PORTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação, entr.e Bw:arein (Joinville) e

Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiro,
- 1

dlrect�mente sem transbordo,

Encarrrega se, de classificaçãO, medição e embarque
de todas as especies de rrhdeiras sêrradas,' benefidadas, em 16ros, etc.
CereaeE e mercadorias em gêraí, I)ara qualquer porto do norte ou sul do

.,

Paiz, b�m comó para (; exterior. '

'

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

NUNCA EXÍSTIU
IGUAL!

A Fa! macia Cruz.
(1'9 Avaré, (S.Paulo)
curo,,� com a cMl·
NANCORA. úlce·
ras que uem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de
-

joinviHp, curou C::lm

UMA SÓ LATINHA, u'ma FERIDA. DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa� de satlje e

clinicàs particulares.
'

AVISO iMPORTANTE: _' A verdadeira cPomada
Minancora'" nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema �imb6lico acima.
Recó!sem imitações! Exijam, a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos LaboratQrios '(MINANC9RA'I
de jOINVILLE

Banvo Agrícola H
.

Commercial
de Blumeno'u

FILIAL: JAHAGUA;_ Rua Cei. Emilio Jourdan
,

Caixa Postal n. 65 - End. Telegr.: cCAIXA'I

Matriz: Blumenau,
Filiais em: Joinville, Jaraguá"Hal1)onia e Mafra

Capital subscripta: 3.0(J0:OOO$000
ReseI'vßs ca: 600:000$000
Qepositos e saldos em C/C: 20.000:000$000

F�z todas as operaçõe� bancarias no Pais,

Abona em contas correntes juros de
20/0, 40/0, 4,1/20/0, 5% e 60/0

Os juros são pagos ou capi'taUzados semestralmente.
Deposite aB aua� cMl]omias no

Banco Agricola e Comercial de Blumenau

A economia é � base da pros-
.

'peridade
Va.' Sfi. depl3sitaBdo mensalmente 8. ínsigniUcante
quantia de 20$000, numa c(,nta "Deposito Popular",,

R 4,1/2'/., a/a economiMrá
Em um ano R�. �40$OOO mais os juros de Rs' 5$872
Em dois anos Rs. �80$00U mais os juros de Rs. 22f905
Em treis anos Rs. 720$000 mais es juros de Rs_ 51$637 _

Em quatro anos Rs, 960$000 mais os juros de Rs. 90$609
,

Em cinço afiOS Rs. 1:200$000 mais @s juros de Rs. 144$271
- Em dez anos Rs. 2:400$000 mais os juros de Rs_ 6�6$75.9

(Dos juros são deduzidos ainda :e'j. -referente quota de prevldencla)
aORARIO: Das 10 ás 1'2 e tiSf) 131/2 ás 15.

Sabnrt.üs: Das 10 ás 111/2.

CLINICA CmURGICA Ido

Dr. RENATO ·CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operaçõe5-, Doenças de 'senhoras,
.Partos

Consultas 'ã qualquer hora, no
Hospital Ojl no consultorio

FALA ALLEMÃO

Hildebrando A. Gomes,.Recebe cargas de importação, do Paiz
ou do Exterior, para desembaraço .e

redespacho para ,as praças do interior. S O I i C j t a d O r
lem sempre vapores em porlo, carregando . Armazens proprios .. Desvio da Eslr. ferro .1 provision'ado p�lo Tribunal de Apelação, registro n. 236, e dev;.

••
. cJament� inscrito nll Ot:dem dos Advogados do Btasil, Secção de

Serviço garantido e rapldo. ---:- ,Preços modicos s_ ,Catharina, com escritorio em JARAOUÁ, onde· paga os devi"
• • ;, ..

'.
. ,., dos impostos de SOLICITADOR DE' CAUSAS, - oferece ôS' s·er"..,......,.,.,.,.,•••,.,.,.,I'fJ,.,.,.,.,.,.,•••,.,.,.,.,.,.'''''.'.'.'.M -, viços compatlveis com sua profissão a quem deles precisar,� ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com"'(l do p�\!(, -- X - t 9 -_ 10 -- 1Q40

Especifico da d'?:>tição
O melhnr recalcificante
O Governo exige exame

Edital n. 1.138 BOLOS, TORTAS e qUBesquer cht s!lude ao;:; cnndidatos
faz sabt'f qm pretendem

ii·, E'·col� Militar e Naval,
casai' se no primeiro distri, PASTtLARIAS e timb::'m p:::rH es cargos
to da cidade de Blumenau I publicr·s.
IrenEu Schwarz e Em Wes· Assim, pois, devemos Troupe Radio
ge. Dlo);. Waldemiro MaZUif"ecben tun3f �:; nosso:; fi!hosfor. Tbeatl'o·no Salão
Ele, solteiro, industriario. .

ÍI S, s2dlOS e resistentes,
nascido em este Estado Medico di.ndo,lhes CAL:EHINA. Rau
aos 11 de maiô de 1918 C

. .. .

d, sde os primeiros dias Fará sua extréa hoje, nó
domiciliado e residente nes' cnsultono e resldenClí1. - Rlla M,m:ch111 Dedoro dß nascidos. I

salão Waldemar Rau Tras
te distrito em Rio Cerro e' .

.- - A CALCEHINA contém Rios, a Troupe Radio'Thea'
Ci �"�-:, lI?

- "----·-'�1 fiiho de Antonio Schwbrz aUende clli:lma�ßs a qualquer hora do dia Oll da Rilife to�o�. os saes. assimilaveis tro, prome:r.ettendo apre-
,W! ..cH'; If� �ßt"f}, i(::�iJ@. �\. ! Junior a C a rm e li nd a

.-
e 1!10lSpensaveiS 110 desm' sentar um excf'lll:nte pro'

" S't';:1 i' Schwarz. �e=aE 3E;.:w:=::;e::=ie::3" V"�ms � volvimento dos orgãos in· gramma de gymnastica
,d},j•.�"�,;,,��,, EI II

. Ilj S S (l laI ��� � f' t' b' k h
'

.t{;..
,

.. :.:;:,,,)J.._...,�.. ,

"�, so
.•

em�. ,domes.�ica\ langue - angue· .l3ngUi! �
dU 1S· acro Relas, sete s, can-

\,1 ,�·,f{").l I nascldancsieEstado,aos22 III SAN'!l'ßUE
�I s Fl1�".J''InI��dt!lCO�

A CALCEHINA vale o ções, comedias. etc. de

:�,::..�:�- ;�;,ç,,!;:_.;. ; .

. d.e. janeiro de .1913, dom; I � � r. 'AI�OL. �l Ilo<" ii �.<:IJI!.m'"1t.:::6.1 :ri: seu peso em ouro, que possue vasto reperto'

L'"(\''':'lt�' �6�l�" I "'"
cJilada e resIdente rii".ste 'iI . d r III .

Na:> boas pharmasias. riO, tendo lhe trazido já

/�.:.',.(.:�.l�.?���.A. .; distr!to, em Ri? ��rro, s

..

to- I�
.

' i�1 Qlleres comer ama boa grande. applau8os.

1t,�,�r-(·:,���it).;t�fJf�� �: !ll���: �1��I�t(��ln\{,;r:�. III (F�rmu�� alh)'mã) I�l peixada Da camarão, Adopt�doofficiaImente hot�ó�ueO t���t't[i���?o �;
--

'\r.�.», <d'1/ Apresentaram os doeu- IP.! �mco Fort�lc�nte DOml1t:- !� não hesite. é no .

no Exercito 8,50 da noite, haverá no

'<.'"",:-- men.tos exigido::. por lei e I�I dt..com.8 ... lementos, tO�lI- I�t VLIl''VIR n44
salão Rau, um sumptuoso

"v / ; . I' ai cos, Pnosphoro, G.dCIO I�' 1U{1I!'�,-;I 1l C . .". .. m J!!,.!liA. "7.11l." b '1
'�
..
/'

;:f.'Hl.CU�:�t �"" �t a g�em tiver qualquer II! �rsenjato, Vanadato, etc: I�I Rr.t!<:Ui 1l.eN.. eDllraA '
. aI c, abrilhantado pelo

Impedimento "cu sc o p.:ra 'ij
Com o seu uso no fim de IA'

Com ú seu uso, nota-se em
Jazz Ideal·

os fins legaes. it 20 dias, nt:�ta-se : I�i São Francisco poucos dias: ---------_;_-

Jaragl.lá, 16 de outubro li!
1. - Llvantamento,geral '�'I;

1. - O sangue limpo, de im·

d 1940 �l
das ferças e volia Imme-I --- pnn:zas e ·bem estnr geral. En1 So FlI'''!'''ncl·scoe. ., dluta do appetite. .2. - Df.sapparecimento de es-

j{ ,1;li

----...-------.-------- E para que cheO'ue 'o 11�1' 2, - O esapparecjmento 1�1 pinhas, Eczemas, Erupções, fa·

h
.

'" a; por completo daS dor"s de. � runculos, Coceiras, feridas bra-
CO." eClmento de todos pas- I�I cabeça, insomnia e nervo-lij vas, Bôba. etc'
selopresente edital que fi sismo, I 3. - Desapparecimento com·

será publicado pEla impren Iii! _3. -, _<;:ombate radical da

I�I'
pIelo de fmEUMATl3MO do·

sa e em cartodo onde' se' fi aepresöao. nervosa e do el
res nos ossos e dôres de cabeça.

lá afixado durante 15 d' I�I el�mngreclmento de améos

'II
4. - Desapparecimento das

. ,
las. 'I o .. sexos. I I mlinifestações syphílilica!> e de

SI aJguem soub(:r de im I. 4, - Augmento· de -eso , .
todos os Incommodos de fundo

pecHmentos acuse os para 11 variando d� 1 a 3 kilo�. IS! syphílitico
fins lf"gaes. 1111' O S .\.NGUENOL e' llm',1 !äl .

5. - O appareIho gastro-intes-
.

aI
tmal ,)erfei!o, pois o -ELIXIR

A"'tttr Mueller
grande: d�s�..?berta Scienti-II 9!4.· não a!aca o estomago e

E I�!
ca, - Opll11aO do Dr. Ma- nao. contem lodureto.

Scriyf�o D' "�·r',·tnJ. ,�O".t' "I no·'1 So I C t IIIH.\ <6 � • l � - an�s (e as ro,
.

E' o U.lieO Depurativo que

..:C�i:a:..l....:d�(�)�k�.e�.�i�@t�l�O�C�iV�I�!:-.������������_
tem tt f d d H

.

xe=ae::::aE "6 3E:!E:3�
a. p.$,.a os os osplt.es

_______ .. Dd{- especialisbs dos Olhos e d�
yspepsia Syphilitica.
Vid1'OS duplos

Já se encontram á venda con
tf.·ndo () dobro do liquido ,- CliS

t;;lldo menos 20 % quI'! deliS
VIdros pequenos.

Gebhardt & Schulze ���ri��€chal
Dispostos .8 liquid�r, de urna VCl. com todo o stock de
calçados ainda existente, offerecesn a preços rniuimos

PARA SENHORAS (modelos chies), PARA
CAVALHEIRO� E CREANÇAS.

Sandalias e ClbnJl�eir.as __
VERDADEIROS PREÇOS DE PECHINCHA!

.'

I ...
,

":,'

'TlNTAS • ESMALTES • VERNIZES
YPIRA ·GA·
I'RO'fUiEM f EMBE.LLJ:,zAM "'

"

I.: Nãopinte ·...CIISêI, seus moveis
etc. sem utilizar o insubstituiv;t

material YPIRANGA

..;
."_J

•

WDIb�� inclUSiVe� n8c..

João Prosdo�imo
Rua 9 de Março

& Fi�bos
- JOINVILLE

As CREANÇAS
PROTECÇÃO
Elias pr�cisam de
Kolynos. Limpa seus

dentes melhor e com

segurança e destróe
os gérmes que ata
cam os dentes e cau
sam a cárie.

�. Agraoecimento e missa
Viuva Frieda Kattwinkel e filhos, vêm. penho

radamente agradecer [I todas ilS pessoas que
por qualquer forma. os auxiliaram ou cünfor'
talam no doloroso transe que acabam de pas·' .

sar com () f.allecirnfnto d;,: inesqmcivel esposo'
e pile OTTO KA!TWINKEL e em ('special
ao sr. Pastor Weldmr, aos srs Niemeyer, Rau,
t<astner e FrtnzeL bem como aos ex combaten.
tes da grande gu(:'rr fJ dl.'mai�; pessoas que

aco".:p�nharam (; 8audo'.io extincto I:l sua ultimu Imoro.da.. .

Aproveitando o tnsejo, c-:mvidam a todos fi

:�ssi�tirém á miss:) do 7.0 dia a realizar-f-e na

19�tJa Ev. LuthEr;ina dfStll cidad�, no dia 27
do' correu!>:'. ás 9 horas da manM.
An(ecipad:imente SI.! confessam agredecidos

VIUVA fRJEDA KATTWINKEL E fILHOS.
Jaraguá, 17 -10-- 040.

ESPORTESi
., Em homenagem ao sr.

tenente Leónidas Cabral
I Herbster, digno Prefeito
I Municip<i.l, deverão encon

trar se no próximo domin-
go, dia 27, 110 gl amrnado
da rua Marechal De odcro,
os íortes conjunctos jo
Grémio, de Joinville, e do
Brasil S. C, desta cidade.

Jesus, de joinville, que lá
jogaram duas partidas com

os rapazes do Club Rio
Negrense, n'um arnbíente
de fi anca camar adegern es,

por tiva ..
No primeiro jogo, em

disputa da linda taça «Luiz
Olsen> sahíu vencedor o

primeiro quadro do Insti
tuto, pela contagem Je

Perante numerosa assis- 2 X O. A preliminar, entre

tenda, realizou se, domirr- os segundos quadros, cou
go ultimo, no campo da be aos Rio Negrenses 3

rua Marechal Deodoro, o victoria, pelo apertano sco

annuncíaao encontro pebo- re de 1 x O

listico entre as turmas do Segunda Ieira, pelo ex

Bornsuccesso, de [oinville, presse, regressaram os ra

e as do Brasil S. C., des- pazes do Instituto, ! uma

ta cidade, triumphando em de Ioinville, vendo se na

ambas as pugnas, por ele- tga��» grande numere de
vadas contagens.as turmas íamilias.

.._

locaes, a secu�da�ia por I �GSS�S Ielicitações aos

6 a O e a principal por I quadros vencedores,
7 a 3,
O jog�) dos ft'rimeiros Realizou se, domingo ul-

quadros caracterisou se por timo, em Estrada Schroeder-
d h b diff Bananal interessante tor-uas p ases em I eren·

teso Nos primeiros 45 mi mio de futebol organisado
nutos, apezar de não con pelo Alliança f. c., da

seguir vantagem de non- quella localidade, tomando

tos, o campo pet tenceu parte, além dó quadro pr in
rnais ao Bornsuccesso. Mas cipal do citado club, n'

no período complementar presentações do Paraná, da
os papeis inverteram se Barra do Ribeirão Grande

completamente, pois o Bra ..
do Norte, Selecto, de Ba'

sil, para immense gaudio nanal e Carioca, de Gua
de seus adeptos, melhorou míranga.
sensive!r,m:n!e S8,U jogo �m

Os jogos tiveram os se-

gl'r' I a guintcs resultsdos
'

Allian-:. <l , ommanao, aSSIm, , '

�ap I quasi que de COID!:'ÇO a ç� x Carioca 3 a 2, Para-

,•. �;...
�

�I.·� , fim e obtendo ema nitida na x Selecto 4 a O, Para'
_ 'lI!'j !li. �'; I victoria de supremacia. nà X Alliança 4 a O
4g!ffJf� ��

I
O torneio foi, assim, ven-

·--------n-�II-r.l-IJ-l'Ii')-r.-O-M-.II�--�;---) Conforme nosso registo eido pelo Paraná, q�e der-
- II IJlL lúía;; flltll� 5'1�!Hr. (

.

.10 numero antedor, excur-, t9tou
s.eus �dv;�rStinos pGr

alluslados c9mpmaru. O �iJ;J ��!nr, :-:ionaram a Rio :NeO'fÍnho tao dta contsg:m e con·

__� �_••.:! ,os 1.0 e 2.0 qUi d;o de I quistou bellissimé\ taça. To-
fool ball do Instituto Bom �o� os rapaZí:i�, do PaI aná
m =___ ]og;.Jram � 3dmirav,:-lment€,
� iil J:�.. 1IOl ilt.1i W �T m distinguindo se, sobretudo,
�r:ii\. _� .lU ·Ita l!!'1iI..Mt. da defe�;a Hilada, Guilher.

me e Elidio; da linha Ru
dolfo. que marcou � dois
pontos, feillandes 1 e P.
Moretti 1, contra o Sele
cio; contra o Alliança. Ru
dolfo 2. Zéea 1 e Bubi 1.

RegistroCivil'Escritof-io de advocacia

Artur Mueller, Escrivão Dr. Marinho Lobo
e Oficia� d� Registro C�vil Diatimente atende-se neste escritorio para servi-
do 1. distdto da Comarca . ,_..

drni tide Jar8g.uá. Esh�?o de Sari- I
çcs jnoicianos e a ministra IVOS.

ta Catarina, Brasil. . fALA-SE PORTUOUEZ ITALIANO eALEMÃO
faz saber que compare D-'

'.
cerarn em oartorio exibindol ( as 7 a 17 horas)
os doc�ll1�ntos exigid.o,s JARAGUA' -- Rua Marechal Decdorc
pila 1r.1 afim de se habil! Predio Emerioh Ruysam
tarem para casar se :

Edili;l n. i ,137
Segunde Luneli e Irene

da Cunha:
Elf, solteiro, lavrador,

nascido em Itaj?i, neste
Estado, aos quinze de Oll
tubro de mil novecentcs e

trese, domiciliado e residen
te neste distrito, em Retor
ciéJs, filho .dt Luiz e de Oti·
lia Lunelli.
Ela, solteira, domestira,

nascida neste' distrito, aos

quatro de setembro de mil
novecentos e quatorse,do- ��i_�DlI !iW_�
miciliada e residente ncstt!
distrito, em Retorcida, filha
de Quintino e Maria da
Cunha.
Jaraguá, 9-10-1940.

l'erlDento Medeiros
Produto de alta qualich:�de p(�1 Ci DOCES,

ú melhor HOTEL.é o

CENTRAL
PrpçoS' modicos. ' Diaria
mente peixe Olt camarão.

.

Rua Rafael Pardinho.

F���;:"�::"'�
1 () remdio que tcm d�p'�r"'('í�!

o ��nsue de: ues 9�rdçö",!
�

Em�lre9/jdo CQII1 exilo nu:CL\LCL\DOL
, Ferida.

Eczemo.
Ulcere.
Manchu
Darthro.
Espinhas
Rheumatismo
Eserophulas

syphflltie..
SEMPRE O MESMO I •••

SEMPRE O MELHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Dapuratlvo do Sengu ..

.

GO/CH IRM�Of
.

I
�l\Rl\GUL\ -.fL\NTL\ CL\TL.\RINL\
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Prefeitura Municipal de laraguá
De ordem do sr. Pre

feito. Municipal tomo
pubrico que durante o

corrente mês de Outu
bro.arrecada se na Tesou
raria da Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguá e na

�ntendencia de Hansa, o
Imposto Predial Urbano
relativo ao 2. Semestre:
No satisfazendo o pa

Q'amento no referido mês
ficará o contribuinte su:
jeito á multa de 20'/.

Houve alteração tenda lançada sobre o imposto no pri
meiro mês, sendo então
feita a cobrança judicial
mente.

I Tesouraria da Prefei
tura Municipal de [ara
guá, 1. de Outubro de
1940.

I
F. Vosgerau, Tesoureiro

j
Edital de l.apraça

,

I e arrematação
I O Doutor Arno Pe�rQ
I Hoeschl, Juiz de Direito
da Comarca de jaraguä,

I Estado de Santa Oatarí

I na, na íornra da Ieí, etc.
. Faço saber a08 qua o

presente edital de se

gunda praça e arrema

tação com o prazo de

I
dez (10) dlas a contar äa
publicação virem ou de,
Ie conhecimento tiverem
que, findo esse prazo
hão de ser arrematados
por quem mals der e

,maior lance oferecer, no
I dia 29 do corrente mez

I as ·10
horas da manhã:

AR portas do Edifício do
Forum, da Comarca, oa
bens penhorados a Emi.
lio Lemke, na ação exe
cutiva fiscal que lhe mo
ve a Fazenda do Estado
a saber:

Visto: LEONIDAS C. HERBSTER
,1. Um terreno sito no

Prefeito lugar J8ra�u.á .. Fundos,
_-'-::- -=------::-- ----.,.

�:.:::.::::.__.___ neste mUDlClplO e co-

ass.) Arno Pedro Hoeschl, para que chegue a nou'l gunda praça de Hasta Pu Morro do Jaraguá, com marca, fazendo frente na

Juiz de Dir�ito. Está con- cía a publico, mandei blica de venda e arremata-. 124,250 metros quadra- Estrada Fundo jaraguä,
forme o oríglnal, do que passar o presente edital ção com o abatimento le- dos, fazendo frente com de um lado com terras

dou fé - ,

que será aííxado no lu - gal de 20/. (vinte por cen- terras de Adolfo Kastner de QUa Boddendorf e de

Jaraguá, 12 de outu- gar de costume e publí- to,) sobre o valor total de ao norte com as de sn.' outro lado· com 8B de

ijro de 1940. csdo pela imprensa local. 450$000. Assim serão. os I vano Borba e a oeste Emílio Lemke, com a

O escreventa [uramen- Dado e passado nesta oí- referidos bens arrematados com terras de José Em- area total de 25.000 me

tado . Jacob A. Bmmen- dade de. Jaraguä, aOR por quem mais der l maiorJmendoerfer, avaliado em trus quadrados, avaliado

doerter, quinze dlas do mez de lance oferecer, no dia, ho. 500$000. em 400$000.

___--"-. Outubro de mil novecen- ra e local acima designados. li' cujo bem constante do cujo bem constante do

Ed I
tos e quarenta. Eu, �acob podendo os mesmos serem auto de avaliação e do auto de avalíação e pe

ita de l.apraça Alfredo Emmendoerfer, examinados por quem in- auto de penhora de for nhora de folhas, será Ie

e arremataçio escrevente juramentado, teresse tiver, no lugar Ri- lhas, dos autos da rete- vado em segunda praça
o subscrevi. sss.j Ai'GO beirão Alma, onde se acham rida ação executiva tís- de hasta publica de ven

O Doutor Arno Pedro Pedro Hoeschl, Juiz de locallsados os ditos bens. cal, são levados em ee- da e arrematação, com

Hoeschl, Juiz de Direito Dire.ito. Está conforme o E, para que chegue a no- gunda ,taça, com o aba- o abatimento legal de

da Comarca de Jaraguá, origInál, do que dou fé. ticia a publico, mandei pas- timento legal de 20 % 20 % - vinte por cento

Estado de Santa Catari. Jaraguá, 15 de oulu· sar o presente Edital que
- vinte por cento - 80-

- sobre o valor total de

na, Brasil, na forma da bro de 1940. será afixado no lugar de bre o valor total de 500$. 400$000. Assim, serão os

lei, etc. O escrevente jurameo- costume e publicado pela Assim. :será_ o referid9 referidos bens arrema

Faço saber aos que o tado: Jacob A. Emmen- imprensa local. Dado e pas- bemarrematadoporquem tados por guem mais der

presente edital de segun- doerfer. sado nesta cidade de Jara. mais der e maior lance e .maior lanoe oferecer,
da praça e arrematação guá, aos quinze dias do oterecar, no dia, hora e no dia, hora e local aoi.

com o prazo de dez (10) mez de Outubro de mil local acima menciona· ma mencionados, poden-
dias, a contar da publi. Edital de l.a praça novecentos e quarenta. Eu, dos, podendo o mesmo do os mesmos serem e.

Edital de l.a praça contendo a area de 4.158 ���:r' vi�emt' ou dele co·
e arremata"'�o Jacob Alfredro Emmendoer- sef examinado por quem, xamillados por quem in�

t � metros quadrados, ava-
men P Iverem, que,

' � fer, escrevente Juramenta- interesse tiver, onde se l' teresse tiver, no lugar
e arrema a�o Uado em 5:000$000.

findo esse prazo, hão de Q Douto Arno Pedro Ho. do o subscrevi. Assinado) acha localisado o refe. Jaraguá.Fundos, onde se

O Doutor Arno Pedro 2. Duas casas de ma. ser.ar�ematados.porquem eschl, Juiz de Direito da Co- Arno Pedro Hceschl - rido bem, no lugar Mor.1 acham localisados os di.

Hoeschl Juiz de Direito teriaI' e respetivos ran.
malS er e maIOr lance marca de Jaraguá. Estado Juiz de�,jDireito da Comar· ró do Jaraguá. E para tos bens. E, para qua

da Com�rca de Jaraguá chos edificadas no ter- oferec�r, no dia 29 do de Santa Catarina, BraSil" ca. Está conforme o origi. que chegue a noticia a c�egue a noticia a pu.

Estado de Santa Otitari: rena acima descrUo, ava.
oorren e mez, as 11 ho na forma da lei, etc: nal, do que dou fé. publico mandei passar bhco mandei passar o

na, Brasil, na forma. da, Uadas em 20:000$000. T'). �as Ed;f��U�ã, �a portas F�ço saber. aos que o jaraguá. 15 de Outubro o pr�Aente edital que se· pr.esentA edital que será

lei, etc. :. tal Rs. 25:000.$000.
' o I 1C1O o orum d� presidente edlLal de segun de 1940. rá afIxado no �ug8r de afIxado no lu�ar de COB-

Fßço saber aos eue o � cu·os btlns constan e
Comarca, os bens penha da praça e arrematação, com; O escrevente Juramenta· costume e pub�icado pe- �ume e publlcado pela

presente edital de sêgun. do atto de aVdliaçã� : �ados iI a CarJo.s L�skei o prazo de (10) dias, a con·ldo: Jacob A. Emmendoer· la imQrensa local. Dado Imprensa local. Dado e

da praça � arrematação auto denhora de f
a aç o executIva Isca tar da publkaç_ão virem ou fero e pass800 nesta cidade passado nesta cidade de

com o prazo de dez dias lhas �i1 Preferida AÇt� qu; lhe :f0�e neste Juizo dele �onhecimento tiverem ' d� Juraguá,. a08 quinze Jaraguá, aos quinze dias -

a contar da publicação de Demarca ão e ivi
ß aze!! a o Estado, a que fmdo esse prazo, hão •

dIas do mez de outubro d� mez de outubro de

vir-em ou dele conheci: säo são lev�d08 er!! 8e�' sa�efJ t
de ser .arrematad<?s por Editai de l.apraça de mil novecentos a qua- md D?Vecentos e qua.

mento tiverem que findo gunda praça de hasta no iu m, e�r�nod S�U�dO quem mais der e !11a1or lan· e arrematar�o
renta. Eil, Jacob Alfredo reLta. ,Eu, Jacob Alfredo

esse prazo hão de ser I publ1ca e arremata ã d'A
gar s �a a e ra ce oferecerJ no dIa 30 do :r- Emmendoerfer, escre· Em!Dendoerfer,escreven-

arrematados por quem elo abatimento Ie aY dO� molar, distr!to de Han� corrente mez! as 10,40 ho· Q Doutor Arno Pedro vente j�ramentado, o te lu.ramentado, o subs·

mais der e maior lance Eo%. Assim serio 08 �:��esr �UnICiPiO, ia fas da. I!l?nha, ás portas Hoeschl, .Tufz de Direito subscreVI. aS8.) Arno Pe. 'RevI. 8S8.). A.rno Pe�ro
oferecer no, dia 29 do referidos bens arrema trad

o �e� e ��"1 8

I
s· do EdlflCIO do Forum da dlJ. Comarca de Jaraguá dro Hoeschl, Juiz de Di. oeschI, JUIZ de Direito.

corrente' mez, as 10 ho- tados por quem mais' de; coma e r� 250�0 ar, Coma�ca, os bens pe.nho' Estado de Santa, Catari� re!t�. Está conforme o Eslá conforme o origi

J"8� da manhã, [ás portas e maior lance oferecer tros :U:�;:d e . �lmt Gdos. a H.elena, Allda e na, Brasil, na �forma da orlgmal, do que dou fé. nal. do que dou M.

do Edificio do Forum, -no dia, hora e local a: em 300$000
os, ava ti o usta�o M�mhardt, na acão lei, etc.

. Jaraguá.. 15 de outu. JafBgué. 15, de outu·

desta Comarca, os bens cima mencionados o.
. "

executIVa fiscal que lhe mo- Faç:l sabeI' ,aos que o bro de 1940. bro de 1940.

�ertencentes a Alfredo dendo os mesmos �el'�m au��J�eb:�ft°n�tante do ve a Fazenda do Estado, presente edital de segun· O escrevente juramen. O escrevente juramen·

':'feller e sua mulher; Ar. examinados pOl' uem ln. nhora d f
aç o e pe·, a saber:

.

da praça e arrematação tado: Jacob A. Emmen. tado· Jacob A. Emmen-

tur Feiler e sua mulher�; teresse tiver, ri
q
rua In. vado er: s�l��sJaBer:aIe· 1. U� te�r_eno situado no com o prazo de dez dias doeder. doeder.

,Alexandre Feiler e Luiz dependencia, no distrito de hasta putliC dP .ça lug_a� �l.belrao Alma, neste a contar da publieuçäo,
-----���----------

)fa es ; Antonio, Alvino e de Hansa onde s& acham da � arremata: e v�n· MUnlCIPIO, fazendo frente virem ou dele conheci F.a-b· � L t
Luiz Feiler Filho, a sa-, looaHs8dos os ditos bens. abatimento leg�l °d:��.7 c1m terras �e José Lesco· mento tiverem que, findo rIca Ue,a as
ber: E para que chegue a no- _ vinte

-

t
. VI z, travessao dos fundos esse prazo, hão de ser

1. Um terreno consti- ticia a publico mandel bre o vafo�rt��:l °d � so· com terras �os executados, arr�matados por quem para prod t I-
-

tuindo dois lotes urba- passar o p:resente edital 300$000. Assim ser�� �� ���e�a, Allda e Gustavo malS der e maior hmoe
ue os seccos e Iquldos

110S, s�to á rua Gonçal. que �erá ßfi�ado no lu- referidos beus arrem.
mhardt, por um �do oferecer nQ_ dia 30 do AFFONSO MEISTE"""

ves DIas, atual rua In- gd.r de ccstume e bl" t d
.

8 com terras de José Fr(lmer corrente mez, as 1020I.
K

de:JendencÍII, em Hansa, cado pela impren�� l�: ea ;:itrOra��:mo�ea::c�e: e por outro .Ia�o com ter- horas da manhä, ás p�r. Rua Bom Retiro (ant. partie. Eise�hut) JOINVILLE

com 54 metros, extre- cal Dado e p8ssado nes- no dia hora eIl t'
ras de Bornstem e Lenz, tas. do Edificio do ForumI·

/

mando de um lodo com ta cidade de .Taraguá, ma de�ignados, 0p�ade��� co�:endo a area de 25:000 da Comar�a os beps pe· , LATAS com tampas pressão, LATAS origi
'�rras de Alvino Koer- a08 doze dias do mez os mesmos serem exami.

me �50�g�grados, avaliado nhoradas .

a Lisa Trim· nae>; e com tampas pressão para fermento em pó
Jler e de outro lado com de outubro de mI: nove nados 'J t

em. mer eherdeiros, naaçäo LATAS • CONSERVAS CA
'

BB de Leopoldo Krelling centos e uareDt� . u' se v �or quem Deres· cujo bem constante do executiva liscal que lhes'
para. ,NELLA em pó,

e ht;rdeiros da viuva Al. Jacob AIf;edo E�m�n� d'A�o��� á estrada Pedr� auto de avaliação e auto move 8 Fazenda <to Es· PI�ENTA em pó, TINTAS d.e 1/4, 1/')" J, 2 e

bertlOs Schrooder,; com. doerrer, escrevente ju. Jo ond� e��:te munlci de penhora d� folh�s, dos tado, a 8atiar: 5 kilos, ORA�A de 1/2 e 1 kIlo, COLlA FRIA
,

-r,4 �7 metros de cada ladó, ramentado, o subscrevi. �o� 08 referld�slb���!Ê au��s da !efenda açao exe· 1. Um te.rreno situado de 1/2, 1, 5 kilos com tampa pressão BALAS
,

. cu lva, sao I�vados ,em se- neste munIoípio no lugar CAPE' e para muitos outros pro1:lucto�.
'

Balancete da Receita Orçamentaria, referente ae mês de Setembro de 1940
-----======�===========��====T=====�====�===============

I
A R R E C A D A ç Ã Q Renda I Receita·

Codigos T I T U L O S
Anterior I do Mês I Tot a I Lançada Prevista

.�----����--------------------------

Edital

OBSERVAÇÕES

0111
O 12 1
o 17 3
o 18 3

SOMA Rs.
Saldo disponivel do exercicio de 1939

RECEITA ORDINARIA
Tributaria a) Impostos

Imposto Territorial
Imposto Predial
Imposto sobre Industrías e Profissões
Imposto de Licenças

t. Licenças em geral
2. Imposto s. gado abatido

Imposto s. Exploração Agrícola-Induetríal
Imposto s. 'Produção Agrícola e Pastoril

Imposto s. Jogos e Diversões
Imposto adicional

b) Taxas
'I'axas de Bxpedlente

Taxa de Expediente Municipal
Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos

Emolumentos em geral
Taxas de Físcalísação e serviços diversos

1. Aferição de balanças, pesos e medidas
2. Vistorias em geral, '

Patrimonial
Renda Imobiliaria

Foros e Laudenios
Renda de Capitais

Juros de deposítos
Receitas Diversas

Receita de Cemitérios
Renda O.eral de Cemiterios Publicos

Receita Extraordinaria
Cobrança da Divida Atíva
Reeeíta de Indenlsações e Restituições

Indenísação de calçamento e meío- fio
Quota de Fiscalis8çõ-6s diversas

Quota de Iíscalís. de serviços contratados
Contribuições diversas

,

Descontos em folhas dos operarios da Pre
feitura para o lA.P.I.

Multas
Multas, em geral

Eventuais
Rendas imprevistas

o 25 2

o 27 3J
O 29 7

1 21 4

1 22 4

1 23 4

2 01 O

2 02 O

4 12 O

6 12 O
6 14 O

6 16 O

6 20 O

6 21 O

6 23 O

15:583.200
28.470$200
72:296$600

209.800 15:593.0\JO 15:763$ 13:000$
145.800 28:616$000 48:000$ 46:000$

61�318 800 133:615$400 140:727$700 150:000$

100:172$
14:598$

853.800 101:025$800 84:159$200
2:060$000 16:658$000

90:000$
18:000$

97:80G·600
3:ßS-l$
26:363$400

2:829.900 100:630.500 102:896$000 93:oco$

518$900 4:202.900 4:000$

672.700 27:036.100 26:000

930$ 128.- 1:050.000 600$

5:833$300 713.- 6:546.300 5:400$

8:239.500
260$

46.-
20.-

8:285.500
280.-

4:000$
2:500$

200$

3:012.800 3:012.800 1:500$

3:823.500 515.000 4:338.500 5:000$

2:375$400 524.3::>0 2:899.700 3:000$

t:�lOO$

125$ 1:000.- 1:500$

874$300 91$300 965.600 800$

6:204.800 2:000$5:002$100 1:202.700

1:635.200 96$900 1:732.100 500$

72;071$900 463:701,$000 391:545$900 468:000$391:629$100
12S:6805280
592:381 $280

RESPONSAVEIS:
Rec. do Estado de Santa Catarina para constr, Forum 20:000.000

612::i8t2�0

,ALFREDO MOSER, Contador. Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 30 de Setembro de 1940.

--------

Requerimentos despachados
Mez de Outubro - Dia 3

2.444-Julio Pedrí - Como requer.
2.469-João Ambrosio - Como requer. De aeor

do com o art. 43 § 1 do CGdigo de Construções
faça.se as devidas anotações em todas as vias de
plantas aprovadas.
2.475-Paulo Neitzel - Como requer, de acordo

com as informações.
2.480-AUredo Moser - Como requer.

Dia 4
2.476-0ermano Enke - Como requer.
2.485-Lino Santi - Como pede. .

Dia 7
2.482-Reinoldo Rau - Como requer.
2.491-Gremio das Rosas - Como requer.
2.493-Wladislau Mowka - Faça se a tranafe.

rencia solicitada..
Dia 8

2.492-Willy Fillies - Oomo requer.
Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá,

9 de outubro de 1940.
Renato Sans, Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bucarest. (Havas, agen
cia franeeza J - o gene
ral Antonescu, os mem

bros do seu governo e aI·
tas personalldades milita
res, receber am na estação
desta capital o estado
maior das forças germani
caso

Officialmente apresenta
da como 4!missão militar",
a missão allernã é campos'
ta de 30 officiaes superio
res sob a chefia do gene
ral de cavallaria Hansen,
que commandou o exerci

•

Correio do Povo - x- 19 - 10 - 1940����������======���������

Alleanies .ue deixam OI EE. DU.Tropas alieIDallS na Ru�aDia .A Reutet, agencia ingle lado, que cerca de 150 fa
za communica de Nova milias escoam semenalmen
York' Segundo noticias pu te pelos portos norte-ame
blicadas pelo "New York ricanos do Pacifico, com

Bucarest. (U. P. agencia to nazista de occupação na O general Hansen res Daily News". os consula dastíno
ä Allemanha a bor- No Brasil certos men-

norte americana) - Nos Hollanda. Entre seus mern- pendeu declarando que os dos da Allernanha nos Es· do de navios [aponezes. tores coletivos, entendem

circulas germanicos desta bras destacam se tres ma allemães haviam attandido tados Unidos rece-beram Esse numero, entretanto, é poder dizer tudo centra

capital declara-se que as jores generaés e 31 coro com grande espirito de ami instrucções para descobrir insignificante em relação á um povo como o alemão.

çxtensas medidas militares neis. zade ao appello exponta- peritos e technicos de na quantidade de allernães que que tem dado, atravez

tomadas na Rumania, con O general [oanícíu, ehe neo que lhes fora dirigido cionalidade alleman e affe residem nos Estados Uni- da historia, 88 demous

junetamente pelos allemães fe do estado maior .rume- para vir reorganizar o exer- recer-thes ordenados fabu dos. Declara se que o te- trações rnaís altas e Jne

e pelas autoridades dopaiz, no pronunciou curta allo- cito rumeno. losos garantias ::Ie:seguri'n mar do systema de ração quívocas de amísade e

bem como a installação de cução, expressando sua Mais tarde, 20 officiaes ça e. transporte gn. tis afim alimentar allemão constitue respeito pela nossa Patria.
canhões anti-aereos nos admiração pelo exercito aviadores nazistas, sob o de convence! os a regressai um factor considerave1 na Eles deixam .eatr no

campos petrolíferos e de germanico, assim como a commando do general avia' á Allemanha. Essa iniciati relutanda demonstrada pe papel 86 coisas maís ab

peças de artilharia de gran- esperança de permanente dor Soeidel, pousaram no va logrou porém obter um los allemães em deixar a surdas, emitem os oon-

de calibre em Mamaia, fo- collaboração entre os exer aeroporto de Baneasa, nas exito moderado. O mesmo America. ceitos mais desairosos,
ram determinadas como citas allemão e rumeno. visinhanças de Bucarest. jornal inforrn:', de outro escrevem as Iantaeíes

umapre�uporon�auma'�������������������������������������_ m8�e8��d8s,�suUam,
possivel tentativa dos in caluniem, agridem a Ale-

glezes, de bombardear os manha, mas se alguem,
poços petroliferos da Ru interferindo nos debates

mania, que constituem uma em torno da guerra, ma-

fonte vital de reabastecímen- nttesta simpatias pela
to da machima de guerra I' causa germeníoa, toma a

do "Reích", defesa do grande pGVO

Na capital do paiz, a cons-I t tao admiravelmente situa-trucção de refugias anti , do na historia, pelo grau-
aereos, ordenada pelo Es- de acervo de suas con-

tado Maior, que admittiu
a possibilidade de Bucarest
ser bombardeada pelos

, aviões inglezes das bases
da Palestina, provocou vi
vas aprehensões.

Medidas de oreeauçio na zona petrolJlera - Missão militar
germanlea em Buearest

quietas, esse algum pas
sa a ser aeusado como

pertencente a um íantas
ma que anda por aí com
o nome um pouco Impres ..

síonante de "quinta co ..

luna"
Quer dizer, em um pais

neutro, como o Brasil,
certos cntícos da guerra
tomam desenvoltamente
a Iíberdade de assegurar
tu .o contra a Alemanha,
mas a08 outros negam
o direito de detende-Ia,
Não sl10 ini «ígos do

Brasíl 08 que põem tan ..

to zelo em promover a
defesa da Inglaterra, mas
são aqueles que demons ..

trsm compreensão do te
nomeno internacional e
advogam a ceusa germa
nica, isto é, negam aos

ingleses o direito de eon

_����__���_ tínuarem egoisticamente
controlando o universo.
Inimigos do Brasil são

os que vivem negando
a Rua historia, afirmando
a sua inferioridade, com
batendo a obra patríotl ...
ca de sua reconstrução,
que o Estado Novo em

preende. Inimigos do Bra
s11 são todos aqueles que
não acreditam Da realí
dade do seu presente e

Agufeiado o rei da na grandesa de seu tu-
Belglea turo .

A Alemanha não coas..
Berlim. (Reuter, agencia 'titue, nunca constituiu,ingleza) - Segundo noti-

cias divulgadas pelas emis- uma ameaça ao Brastl
nem á America. A sua

saras desta capital, o go'
vemo de Vieh decidiu vitoria não perturbará
conferir a Ora� Cruz' da O rit�mo da nos�a exís

Legião de Honra ao rer tenCla. Oseu trIUnfo nflo

Leopoldo da Belgica.
afetará a geografia da
'·nosss America.
: Recordemos que, a'Ii·
:tes de invadir aPoIaM
'nia, Hitler implorQu dom.
;preensão para a sitUá·
�C;io de sua Patfia. Pedia
apenas Dantzig. Deram.
;lhe, pela força, _ ..tod�- a
!Polonia:'

., " 'lt.
� Antes de investir COD"

. :tra a Noruega,. a Dina
imarca, a Belgica, a HolM'
;landa, lfez um apelo'
;consciencia dos, homens•
;,Renovou esse apelo, á.
�porta8 da França e a

;França não escutou a.
,:8uas razões.
; Agora, antes de seUl

;aviões despejarem bom
ibas contra Londres, re.
'vidando as incursões a

;Berlim da R..A. F., es.
,tendeu, duas vezes, a
<mßo a:os iaglezes. E es.
ites recusaram aperta-la.

. : A !nglaterra nAo quer
�perder a posse do que
�conqujstou com a sua

;asquadra e com os seus
:exercitos. Näo quer per·
;der o dominio do mundo.
,Mas perderá. Nlo esta.

_______________• ...;...,;".,_
.

:mos mais na epoca de

:Kiiiiiiiiil!!i!i!iiõiiiiiiiiãiiiiiiiii------)C ••••[8[8�•••I.'exclustvlsmos, de povo.

III-IA maior descoberta-III

M
i

�

I
! ;::������. e povos domi-

III pa;.:���
e r '1 OVB 18 Bm .

g B ra
.

i��l��:!����:�L�::��
III SEBATIN A I

vos. Os paizes satelites

... ...
.� deixarl10 de sê lo.

III II
A Casa May Bt Fischer accdta qua-Iquer en- Precisamos fazei' jus..

II
O REGULADOR VIEIRA comenda de moveis para salas de visita _ tiça á Allernenha. Os a·

II A mulher não soffre"111 jantar - dormitorios - casinha escritorios. . migos da Inglaterra po·

II
' á dôres

II
etc Estilos modernos - de todos c'� preços

dem defende la, mas nllo

I
� "têm direito de ofender

Alivia as colicas Catalogas a disposição dos distintos clientes. os que demonstram suas

III uterinas em 2 horas IIII $EMPRE EM STOQUE: simpatias pela Alemanha.

'am=mm'IAlWJii42iUZQé ídiIIi!il< III Emprega·se
com vanta-III C L h""

AAlemanna . é umá

___________________ gem para combater as �
O C oes e camas

, grande e culta naç'lo.

liIlI1lilll1�IIJIilJi]�fi]I§III1I21I1JIiI�lIJ(IlIilI2lI21I21I11Ii1I11I§1I21I11I21fi1111 III UFI�r:s Brancas, Colicas III • (P8�ente, a legitima) �r��oen�oistdenachiauméanUl!lldaPd,ae".
iii 111 � termas, Menstru e a' •. de diversos tamanhos "

! C \U\JJ. �lllJD).f]Q, II 11111 E' POJ.��.� :��nt.,. ���. d.?"nd�': I:mb��·:d:::l:
O!'l \, � I Regulador por excelen II tura, a inteligencia {:J a

li 111 t cia.FLUXO SEDAtlNA
I

beles6. NS.o fazem parte
D:I lX1 III pela sup córpprovada I C I b

de nenhuma columna,

[; .. _ Iii Iii �i�i�c�eto.loÖ�i���i%�;.111
ure seu� ma

e�o�:r���� s:: om dinheiro
����� ��8:i�:��::�� a;

f!! Preserve a sua saude COlD a

lIJ�11
fLUXO SEDATINA Iii PharDla"';a· Nova

Inglaterra. näo o fazem.

gg III encontra'se em toda ...
Respeitemos os pontos

(XI' III III parte 'II
de via ta tanto dos que

�[i' rl.ossa CC�IOM.� S�::-)�" !Ii]
�:ii!!!��-�--U de ROBERTO M. HORST �:f���eOmd�Sc���a �����

IXI aI
� D!:I ���__�����_

a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece gam 8. causa germanica.
seus arti.({os á preços vantajosos. .

ii fII fRACOS E ANEMICOS! L h
.

d; A melhor, mais adequada. e . II V����E���O HOTEL BECKER
en a �lca a

II ana.·s barata : �TO••""

......_: E fornece a doml'cl'll'
� :: _

Rua Cei. milio Jourdan Jaraguá do Sul
o

ii !XI E.stá situado no melhor pontn da cidade. Quasi vis-á laossen SCla.
Li II :::�:::: VI" á Estação fem�í.I. Dispõe de oDi!m�s accomoda I

.

ta Peça informaçies. á : Joio Emmendoerfer

I
ções e offert'ce o maximo conforto "80S srs. hospedes. p.

tII- 11.1
.....�I Escrophulole Banhos quentes e frios. I

edldos pelo telepho.

;11_.;;;�;.�=;:�;;�;;;�fu",,[Ã1II! ._�_�..
�
...O.,��?;DO I �;��:Ed�EOmnibus. ����RTO �ceQ:'R��:�� 11 ne n. 53, ou na Casa

- _�t'9!JW .,. -- _ _

. ProprtetarlO ; Oarlo� Albus. . May Bt Fischer.

A coluna fantastica
BRITO DE MACEDO

Especial da União Brasileira de Imprensa

,

. Obrlgatoriu o estudo
: da IIngua Italiana

, Bucarest. (Stefani, agen
cia italiana) - Por dispo
sição do ministro da Edu
cação Nacional. o estudo
da língua italiana é obrí
gatorio em todas as esco

las commerciaes rumenas.

Apparelho. allemáo sobrevoando o golfo de Oslo na Noruega

tUJA DE GAL�ADOS
de Frederico VierheLler

Durante o. mez de 'Outubro

Grande QueilDa
de CALÇADOS

para senhoras, senhores e creançal

CALÇADOS DAS MELHORES
MARCAS POR MENOR .PREÇO

Todos pode,ão fazer suas compras este mez na

Loja de Calçados FREDERIC� VIERHELLER,
que obterão g r a n des vantagens. , Total dos immoveis sorteaveis mensalmente: 785:000$000 - Os sorteios do mês de Outubro!

------------------ serão realizados com a Loteria Federal do dia 26.

FEBRES
(Sezões, Malária, 1mpaludismos,

Maleitas, Tremedeira)

" apsulas Antisezonicas
Minancora"

Curam-se rupidamente com

Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvile - S. Catarina

Grande ElDpreza AlDericanopolis S. A.
RsUe...:d�.. eenma....osrÃoFel.PJ.6AUn.L0205 Direclor-Presid1!ole: Dr. Alfonso de O" Santos ARgeneta nOIhRioOdt� )aneiro9

_ v ua "ama o r 19ao n. .'

8.0 andar Fundada em 1921 Carta-Patente n. 32 2.0 andar

Resultado da Loteria Federal do dia 28. de Setembr.o de. 1940

PLANO MAGNO - mensalidade -5$000
.

, - .

1.0 Premio:, 9.106

1.0 Premio: 9.118

1.0 Premio: 18.194

4.0 Premio:, 5.144
5.0 ",e_io:. 10.046

...

loo:ooo$Q_oo'N.os 1.0 premiö 206
-

3.e premio 194

2.0 premio 228
-

3.0 premio 194

4.0 premio 144
-

3.0 premio 194

20:000$000
10:000$000

'5.0 premio 046
3.0 premio '"'i'94' 5:000$000

Centena 206 100$00Q - Centena 602 50$000,
Unidade 6 isençio da mensalidade de Outubro

Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de accordo com o.

regulamento, até a vespera do -sorteio.
. Affonso de O. Santos, Director-Presidente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. TELEFONE' n, 155
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s �" -

,

As difficuldades de ordem jurídica não são 88 I" _ ',' 'I '

o

,

'
« �

umeas em que ae possa embaraQ!lf o advogado. �_ O nte: -m
"II �

Ou�ras existem, de ordem pratrlCil, ou de pura _�
I

ffl�n ." CI " "arI li
ethíea, não menos sérias. -�. V '"� ,

,

;
'l" �

Excluidos os casos de má-Ié, o cliente que � <, �
entra no escríptorlo expõe o seu caso na certeza � . REPRESENTAÇÕES �
de que nada mals justo existe. E,de accôrdo com � DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS -:r- REDESPACHOS �
8 sua versão, parece ter razão, Mas, segundo ve- � .E M B A R QUE S �
lho broeardo, dos factos é que nasce o direito e � �.

(}8 factos só existem quando podem ser provados. � �
Quando a prova repousa exclusivamente em � SA-O FRANCISCr- DC) SUL E d 'S 1--. ... : "

' �

documentos, a questão fica extremamente simplí- �, '(�" v' sta o de
.

ta. Catharina, Brasil §i
ficada. Umavez examinado� em BeQg�rmos, 8U� �����������������
th�nticidtAde e f�rça proba,nte, pó�o o advogado Uma força superior Pe. Ft'de' I ie::;. To' rriesliri

'

oríentar-se o orientar o clíente, dizendo-lhe tran-
'

.. _

�I- l

camente do exíto da demanda. E' muito raro, {W. me impelle
rém, que uma causa possa ser proposta ou deten- b u d

.

u t
Transcorreu dia 17 Anniversario8 Ainda úia 20 festeja-

díd
' �, t O I' i

Do a a rsa o jorna IS a dr. a 'data natalícia do ]'0 'A 16 d
I a, cO,ro apoio apenas em uOCUID.en os. romsr 8" An,dré Costa, redactor e propríe-

(I -

.

O corrente dê rão o seu 'primeiro· natal

mente, e necessano o concurso de testemunhas tano do «Popular», de Alagoí- vem e illustrado sa fluiu a data natalícia da as meninas Thusnelda Dar.

e o esclarecimento por meio de vístorías. ,o I nhas, Estado da Bahia, transcre- cerdote [araguaense exrna. sra. d. AnesiaWa!ther i cy o Valeria Nair, filhas do

Ora, o advogado �ão sabe. na maíosía dos :e:os a I�portante carta abai- FidelisTomelin, actual Cr�spo, esposa do nosso 1 sr, Alfredo Krause, geren-

cas.os, como.se produzíräo e�sas P"OV8E\ e nada "Alagoinhas (Bahia) _' Sr.
mente exercendo o estimado redactor sr. João te da Ernpresul. .

10818 daeepeionante do que ver,
. voltadas eontra pharmaceutico Eduardo C. s-- cargo de coadjuctor Crespo e proíessora do I - Dia 21 anniversaria o

seu cliente, as provas que elíe mesmo indicou. Se queira. - Pelotas. Amigo e sr. da par<:lChiadeJoinville. Grupo Escolar Abdon Bap- menino Walter, 'filha dile-

isso acontece com as testemunhas, lê na physíc- Sou avesso AOS attestados; �as Partie u l.a I m e n t e tisla.' I cto do casal Anna e te-

nomíe do sdversarío a satísíaeção do tríumpho �e:tai��z�l:�a di�Y�i: a s��ê.rl�!. querida para nós es· Muito estimada em nos nente Leónidas Herbster

prelibado. ,

'

,

seguintes linhas -que estou certo,
sa �ata, folgamos em so ?leio s?cial, ta di�tincta operoso prefeito municip<l:

Mais desagradavel do que esea. situação, so- concorrerão de alguma f�r,?a reglstral-a a�resen· anmversanan(f;, fOI pOl' - Tambem dia 20 faz

lllGnte aqueUa em que a téstemunhll antes de reEi para augmenta� o valor prodlg�o- lando ao anmversa· certo, alvo de exnressivas pnnos c menino Oscar A. '.
, so do seu 'PeItoral de AngICO •

t
.

I' h 'II
I'-'

ponder, tentar consultar o advogado da parte que Pelotense.
nan e,cuJo,-: I? e I, us· m:mifest1:ições de apreço e Mueller, filho do sm. Ar.

arrolou o seu nome, ou interrogaI o com o olhuf. Meu filho, Raymundo Costa, tra esta notl�la dê ho· , symp.3-íhia por parte de thur Mueller' e de sua es,

.Ahi não ha aOl'I'isoB. paira uma duvida sobre pre. de !3 anllos de idade e terceiro menagem mUito n?�sa, pessoas �e· suas relações. posa dona Adelia Mueller,
vio concéito, dÄg9.mos logo, sobre 8 existencia de anms�a.n-i? bacharelato em let as. melhores feliCita" o:COHf:;lO do PGvo», em 1;;' alumno, do Gymnasio·Ca-

d 4' t " d
'tras, e vlctlma de constAntes cons· ções e os V'oto'" que b t .•. t "h

um ep(hmen. (} emnos o.
.

,tipações, as quaes tenho tentado "

., orft ar::'lamen e. envia a L arinense.

Apresenta, se, portanto, ao auvogado, quando combater com varias. formulas fazemos a_ Deus p�la distida dama suas felicita·

recebe uma camm o dilemma: arrolar as tetllte de xaropes e preparados. Ulti- conservaçao de tao ções,"

JIlunhas indicadas 'pelo cliente Bem conhecelus mnmente meu filho foi atac�do preciosa existencia. I - Dia 16 festejou o 5eu

_
',' de uma tosse que nao o deixa- I'

ignf�r6nóo O que sabem realmente 6. arrl�cand?HSe va dormir, nem a mim, porque
---- nata Icio a senhorita Vil1e'

8 nao faul' prova; ou p:rocurtir ouvll·as antecIpa- soffria moralmente o incommo· Excu rsão Escole r; ta Wensusky, filha do sr.

damente, certificando"se do que sabem, mas cor, do do meu filho, Ca:los Wensersky, já f�l-
l' d t 'b "de e e'� d d' Pela manhã lembrei-me do A I d 1 I"

, , 1 d
en O am em o rlsc� , se ,8 r SUG�Phan o 8,

seu preparado '.�eitoral de An.
s � umnas ;Jos O e mmano, que VIsItaram de em o, " .

pratica. de uma. combma;ção lIDcompatlvel com a gico Pelotense., e palavra de 2.0 annos do C::urso Nor--I ma, adiln1E_·nlt', (ipÖS ligeiro
;_ Dia 17 anniversariou

j3ua ethlca profissional. c. • honra, Tres colheradas apenas, mal d'O ColleglO «Divina descanço, e ende lhes foi a senhora Adelia Hermann,

Actualmente, o problema 8inda offerece ou- a tosse jesappareceu por enclm' ,Providencia�, em compa servido um luncb, esposEI do sm; Gerhardt

tro Hspecto. O Codigo de ProceGso Civil em vigor too! !p! I'tor 1 dA', p' 1 t
nhia das Revmas. Irmãs O regresso a Jaraguã Iiermal111, residente em Han·

� 'b'!' .
' .1 d 'á t

e a e nglco e o en D'
.'� "tl

respvDsa hlsa' por peruas, � amuos, par e qye se havia operado um milagre Ir�ctora e professoras, deu-se á tHrde, pelo ex" �':
.

1ntenta:r tJemanda por espulto de emulaç&o. mero em meu filho.' realizaram quarta·feira uma presso, rã;-) r:"ccn,-::endo as .- Tambem dia 17 fes-

capricho, OB erro grosseiro. O erro de lacto con- Fiq,:ei tão satisfeito,é natural, excursão à villa de Hansa "lumnas é: agr!1i''í<lv' I im' ·te)ou sua data nat.clicia a

� I' 1< d d' ·t que nao pude furbr ao grato '
I • � ..; " t d

..

t
vUz ao, erro na app lCaço.o o IreI O. 'd' d'"

<
,A segumdo pelo trem da Ini' 'Fessäo que ti'VEI"'m' n'a" Q,SlinC a e I1CäCIOnJS a exa.

• , < "
• prazer e trtglf a vocemece a -

..

'j
, :.:

' " - "', ,) ,
.' d OI, H ..

O ellen te não tem Doçã? dessa respullsabi;b- p,resente carta, portadora do meu nha.
...

V1Sit3S e pas�ew's. I)(_lf to I S�ià,. ga . Arruda_:
dade e não é capaz de avaliaI' I) grau de conVIC' smceto agradecimento e em be· NaqueJiavllla os excur da a villa e arredores vIrtuosa esposa do sr· Jose

ção que poderão gerar OB depoimeDtos das SUIlS defi�io dos que soUrem tão tris· sionistas es'tiveram' no Se· -.

.

Estevam Arruda, alto func'

testemunhas. Auto.suggestümado tudo lhe parece te,s mcommodos de onde pro·
' danaria do Ministerio da

I J' ,,' f"" t M
.' -

.

d d yem ,

muta ve� a tuberculose, Aa " - It '

c aro, oglCl) e su tIClen e. as, para {} fi voga 0, I mfehzmente tao. alastrada no
",)ICU ura.

talvez haja temeridade em aconselhar uma acção'l
Brasil.'

_

Ca mO p'a n h'a, dr')' t' d
- - Dia 18 fez annos a

cujo direito deverà defenoer, baseado em provas .sou cot_11 estima verdadeira, a- a gra i �ao r;.enina Nfidp, filha do dis

que desconhece. � mIgo mUlto grato.
, I

tmeto casal Argentina'
.

' '.. d d
' '

d i Andre Costa. mportancia publlcada e dep()sihHia no p i A . p.'
Isso, sem enca ..ar a per a e tempo e e Confirmo este atttstado. Dr, . Banco Agricoif.!. e Cüülmei'cifi! 2:637$800 ,au,Q r� alva, agente

dinheiro com o chamamento a juizo de pessoas I'
E, L. Ferreira de Araujo (Firma Lista

.._u. 70'a cargo do Elf, W, RadutH\Z 21.000
fiscal do Imposto de con'

que, por uma ou outra razlio, declnram nada sa. r�conhecida) sumo,
.

ber de util para fi decisão da cBusa.,' ,,' ! dLetceln9çOa6 N. 511 de 26 de M1uço 2:bbg:j;l800 - Completa mais UUl
Retirada para. o pagamento da Iof"" ni'eR' t I" d' 20 .

Esse é, e�tre. tantos outros, o InCOnVemente· Deposito geral: Laboratorio Pei-
. 1: na a ICH) Ia , a mfelli

da prova testemunhal. ' toraI de Angico Pelotense
tação da confecção do illuwmi:mto 500,000 gente senhorita Iris fade1,

P. de O. Pelotas, Rio G. do Sul Somma RB'- 2:158$800 do nQSSO set social e pro'

(00 .0 Estado de S. Paulo.)
f:Essora do . grupo escolar

Venlie·se em toda a parte A C<nmmÍ8são.· "Abdon Baptista». .

-Correio do Povo -,x- 19· - ,lO" - 1940, \;.

.. ('='=========="""'=......

'SONETO
, Àbres"'me' os braçôs e eu' lanço-me nell�s, sou
Um atamo feliz -no:gi1'éJ sempre ameno

Do teu encanto. Crê. Não sei para que vou"

,M_as levo, meu àmorr, o coraçao sereno.
.

Todo o tempo da infancia esbanjei ... e passou'
__

Como passa da gloria o intermitente aceno,
NãQ sei por que nasci, não sei para que sou

:

Um homem! que só pensá e' alcança o· (/,ue é peqUeno,
Abres-me os braços e eú lanço-me neiles, quero
Que me sintas viver bem junto do teu seio

'

E abrandes com teu beijo este aspecto severo.

N'urna tramsformaçao d� todos os sentidos:
Corno se ao 'teu mâis novo e incornparado anseio
Me voltassem ag01'a os meus dias vividos.

JOÃO CRESPO.

O Supremo Tribunal do corrente entrou em

Federal cúl;lfirmou, por gozo de trinta dias de

unanimidade,8 brilhante lioença o snr. Ney Fran
e bem fundamentada sen- co, Escrivão do Civil e

tença do integro Juiz de mais anexos do .Juizo des,

Direito destà Comarca, ta Comarca,. que está

dr. Arno Pedro Hoeschl, sabstituido pelo escre

que iulgâra improceden. vente jur8m�ntado Jaoob I
te a ação executiva fis- Alfredo Emme!ldüerfer.

I

cal promovida pela Fa-
�enda Nacional contra Todos os processos de
Walter Marquardt. inven�arios correm os tra ..

o dr.•Juiz de Direito

júlgou nula a ação de
indenizaçäo por ato ilici·
to promovida por Elvira
Silva contra Carlos ryritz
Vogel. Não Stif legal me·
nor de dezeaeis linos por
si em Juizo, ß não ser

representada devidamen
te.

Prefi,ram a farinha fabê[Cra�d'a pelo
I HD JIINr'YlllE

mites legues.

Publicações

O mesmo Juiz, por des
pacho, julgou nula fi açã'}
de demarcação de terras
em que é autor Adolfo
Staudte Reus Clara Staudt
e outros. Falta de cita
ção das "mulheres dos
reus.

Têmos em' nossa mesa

de redacção, enviado pelo
Departamento Estadoal de
Estatística, os folhetos «Lo
calidades Catharinenses»,
publicação presente ao 9.0
Congresso de Oeographia
ultimamente realisado em

floriànopolis, cBlumenau»,
estatistica·descriptiva as·

signada pelo sr. José fer ..

reira da Silv3, prefeito da
prospera communa 'do mes

mo nome, e «Palhoça»,
tambem noticia l;statistica·
descríptiva, de autoria do
sur. José Lupêrcio Lopes,
do Instituto Historico Oeo
graphico do Estado.
Sômos gratos.ao Depar ,

tamento Estadoal de Es·
tatistica pela offérta desses
tres folhetos, verdadeiros
repertorios de informações
particularmente interessan
tes para os que se dedi':
cam ao estudo da historia I
c da geographia cathad'l
nenses.

EntI'arlu.n em leilão' os
bens imo'Veis penhorados
a Paulo HubeJ, Germano
Kamin e Leopoldo Bass
harner, nas ações execu·
tivas promovidas pela
Fazenda Municipal, sen,
do arrematados, respeU
vßDlente. por 2:850$" . ,

1:500$ e 950$., Angelo
Moretti, Gustavo Ada.m e

José GiOVBlle-lH.

Em duto. de dezeseis
gm, ,ELU_= umm .5.
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LAVANDO·SE COM O SABÃO

Virgem Especialidade'
de WET4EL �& elA. ...JOJNVILLE (Marca registrada)
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Viajantes
Procedente, de Mafra, e

com destino a S. Francis·,
co, passou segunda feira
pOi es.ta cidade o sr, Oron.
tes Maia, despachante com

mercial na veIhi� cidöde Iii·
tOfPnea.

- Esta semana esteV'e
em J:mlguá o sm. Alvaro
Rodrigues �[l Nova, resi.
dente em Joinville.

.

- Segunda feira estetTe
em nossa cidade, o sr· dr.
Oswaldo Espindüla, digno
inspector ja DJ.PO.A., do
Ministerio da Agricultura.

- Esteve esta semanaJ
em Jatagl1á, em vhJita a

seus paes, o nosso conter
raneo José Eugenio Mut+
ler, da aviação militar .

- A serviço de seu ele-
vado c::n go e\iteve ante
hontem, n�sta cidade, o sr.

João Tossini, honesto e

operoso intendente de Han·
se, onde é figura de re

marcada projecção.
- Dia 14 do corrente

Jaraguá hospedou os ii'
lustres e dignos ferrovia- 'fi

rios dr. João· B. Nogueira,
, advogado do Departamento
.

Legal da Superintendencia
da R(;:de Paraná·Sta. Catha·
tina, Nestor Mueller, ama·

nuense, Maximi1iano Bit·
t�ncourt, fiscal de estações
e João Humpphrys. inspe·

,

etor de machinas, servin ..

do na alta administração
da mesmaSuperinlendencia.

Fallecimentos
Após curta en!ermidade,

falleceu domingo, nesta ci·
dade, o sr. OUo Kattwin
kel, pessoa que ha longos
anllOS re"ddia entre nós e

cujo enterramento dfec!u'
ou se á tarde dia 13, com

grande acompanhamento.

Phal'macia de Plantão
f::sbrá de plll ntão ame.

nhã a Pharmacia NotT3.

DelegaciaMuniei ..
pai do Recensea ..

I mente
Roga se (i todos os ha·

bitantes dos perimetroB
urbano e Buburbano des
ta. cidade de Jaraguá e

vHa de HßIlCS8, que por
veutul'a não tenh�m sido

. recenseadas, o obsequio
de comunicar verbalmen"
ou por escrito esse fato
a ?elegacia, �fim de que
seJllm toma das li!'! neces·
sarias providencis8 no
sentido de seproseder. ao
reCeDfilea:Yento de todos.
jnllJguá 16 10 1940.

Reinaldo Soares,
Delegado do Censo.
hW!!i!@Q ZUllit •
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