
Madrid. (U. P.) - A agencia
hespanhola "Çifra» annuncia

S P I U J B ção do problema, serão
que o ex-presidente da «Gene- . au o. '. .

ralídads �e Catalunha, sr. Com- Já estão desempenhando construidos de principio
panys, fOI condemnado á morte - f t d se executado em Barcelona. as íuncções a que oram mo ores e' marcas e "

atribuidos, os engenhei- trangeiras de reconheci ..
Perdido um aviio fOS americanos Reels e do valer, cujas patentes

uruguayo Losson, que vieram col- serão adquiridas pelo
Rio, 23 (Ag. Nac,) .; Estavam laborar na construcção nosso governo, que ap

sendo esperados hoje aqui mais dá importante fabrica de pw.veit�rá assim as,exdois aviões do Uruguay, que motores para aviões, a pertencias das fabricasveem participar na Semana da
Aza. Um delles ficou 'retido em ser iniciada dentro de de origem.Paranaguá e o outro até agora
não se tem noticia. pOUCO tempo, ----

DOIS NOTICIARIOS Js alludidos engenhei- 1 Recenseamentoemlinguaportuguêsa -
ros, colheram optimas dos subditosjapo"Estação: O J P ...BERLIM IMSTITUTO ROCHA LOURES, impressões por tudo que nezes nas Amerl-Berlim, 24 (T. O.) - OS! em varios logare.s, sobre- uma onda de aviões de Onda 25,31 m ' 11855 K'clos 'Exclusivamente para mo- lhes Joi dado a ver nas calaviões britannicos á noite I tudo no oeste da capital, bombardeio allemães con-

Hora: 20 a 20,)'} e lesti��r1: �l;��!Ja����dOS, industrias da capital dapassada, tentaram realizar causando damnos de pouca centrou os seus ataques na
22 a 22,15 R bli t dum ataque de grande en- importancia nos edificio.s. costa oriental da Escossia, Dispõe de aparelhos os mais epu ICa, en O mesmo

vergadura sobre Berlim. SÓ- Os incendios provocados sendo atacados com exito
H O RA lO C A L modernos para exame de apreciado e elogiado o

. sua especialidade.mente alguns aviões alcan- foram írnmedíatamente do- os objectivos de ímportan- Dois noticiarlos de ultirna PaI. Richlin. Rua do Principe adiantamento do nosso
çaram a capital, em.vírtu- minados. Algumas pessoas cia militar, causando in- hora, diariamente Fone, 334. JOINVILLE operariado,de da acção da artilharia. ficaram feridas. cendios.

_ Acham ainda que essa

Berlim, 24 (T. O., agen- Berlim, 24 (Transocean - ag. fabricação se apresenta
cía allernã) - Os aviões alIemã) t: O alt,o c?mmando Con�erenc.-aram sob boas condições tech·. communica: «Devido as desfa- A'inglezes que consegurram voraveis condições metereologi- nicas e, dado o interesse
chegar á capital do Reich

I bca�t qu� reinaraI� �dobdre ads ilhas a.-tier, Franco e' Peta.-D'. dernonstrado pelo gover- Homenagem aolançaram bombas explosí- ri <j.,n�lc�s, a.ac�1V1 a e a nos-

Ivas e laminas incendiarias I sa . a�laçao hmltou-s� hontem no brasileiro em_ res?,' ex..ministro Pan'"""-
, aos voos de reconhecimento of- '1 II fensivo, lançando bombas em Ma�rjd, 23 ('�ransocea�,. ag. sobre a conferencia do com a Allemanha, ficando deci- ve O, sua so uçao Vira, diá Calogeras------------ Londres e nas fabricas ao cen- alIem,a) - Nos circulos p�ht!cos' Fuehrer com ó generat F a _

dido que o destino da França muito mais-cedo do qu� '..

t di. t D t di constituem o thema principal . f n
tem que se aproximar systema-A situa"'So no :oa �oi�; :v���:· deu����a�de:� os acontecimentos sensacionaes co. Exactamen!e as qUI.nze ticamente da Allemanha, pois se poderia esperar. Rio. - �or i_niciativa do

E �t pesados voltaram a a tacar a da noite passada e a inespera- horas e 38 minutos tive- ali se acha o seu porvir. Para facilitar a solu- Instituto Hístoríco e Geo-
"yp O capital britannica, lançando nu-

da partida do general Franco. ram inicio, no carro-salão graphice inaugurou-se, dia
. _

., .

. I merosas bombas». acompanhado do Ministro do do Fuehrer, as conversa-] Stambul, 24 (T. O.) - 21, a herma do ex-minis-
- Exterior Serrano Suner e do

I
Mllao, 24 (T. O., agencia I

• -, embaixador alIemão em Madrid, ções, que foram assistidas As agencias noticiosas in- .conselhoNacional tro João Pandiá Calogeras,allemã) - Informa-se de . Berlim, 24 (T. O.) - De 'com destino á fronteira franco- pelos Ministros das Rela- glezas affirmaram recente- de Imprensa localisada no jardim da
Athenas que se aggrava o I.fonte competente commu- hespanhola. As conversações çoes �xteriores de arnbos mente .a conclusão de um praça da Republíca, fazen-
movimento anti-britannico , nica-se: A noite passada entre o Fuehrer e o sr. Pierre. A" pacto 'milita t N lti do frente para o MI'nl'SterinLavai 'em terrítoríofrancez, 00

os pal!es. pnmeira con- , unar urco-grego. Rio. - a Jl ima reu- ....
no Egypto. A presença .de

presença do snr Ribbentrop versaçao prolongou-se até tal nottcíã tfoi desmêntidá nião do Ccnsellio Nacional da Guerra." ,

'

tropas neo-zelandesas no

An.nUllciaram. O
.

provocaram sensação em todos as 18 horas, durando duas pela �urquia e �ela Or�Cia. de Imprensa dirigida pelo , .'Egypto, não' prevista no os circulos. A imprensa a�stem- horas. Após; Franco e Su- Nos círculos diplomatícos sr, Lourival Fontes, director ' ArrelOad'_�o et d I
.

bombardel·o de se de fazer commentaríos. O dt
..

'
.. ..�tra a o ang o-egypcio, pro-

jornal "A. B. C.» publica a no-
ner lf1g1ram�se ao trer:" neutros de �nkara .diz-se geral. do DIP, foram exa- fiscalizario dovocou uma série de inci- Pariz ticia intitulada: _ «Aproxima- hespanhol, afim de examl- que nos ultimos dias a minados os pedidos de re- '. s

..dentes e conflictos. ção franco-allemã». nar os resultados a que se Inglaterra soffreu graves. gisto de varias publicações. I Imposto de con
A. u. P., agencia norte-, Berlim, 23 (Transocean, ag. chegara na primeira con- derrotas. �os seus esfo.rços -Entre as que foram atten-' sumo

amencana, a 1 9 do corren- allemã) - A entrevista entre 'o versação. Meia hora de- desenvolVidos no OrIente didas está a «Revista do
te communicou de Vichy: �nr. Pierre Lavai .e o Fuehrer e pois voltaram ao carro-sa-:- Proximo. Tribunal de Appelação», Rio, 24 (A, N.) - O

«Voando sobre Paris os In�erpretada pela Impren�a lon- Ião do fuelt,rer, proseguin- de Santa Catharina. presidente Getulio Vargas. -

b'
.

I
' drma como o desenvolvlmenta .

-

St b I 24 (T O�vlOes rItanmcos ançaram I mais sens'acional da guerra �c-
do as conversaçõe·s. A's am u, .., ag. assignou um decreto-lei

Innumeros folhetos, annun-. tual, os çirculos consideram que 1 9 horas redigiu-se um allemã) - Supppe.,.se que 'prorrogando por màis 30
ciando aos ·parisienses que o sr. �aval, membro mais ger- cominunicado official. Em o desenvolvimento da si- Todas as passa.. dias, o prazo uara a vigen-dentro de 15 dias a capi- m'anofllo do governo Petain, seguida 0' general Franco tuação e a attitude adop-

gens vendidas cia do decreto-lei que apro-t I f .. b b prefere collaborar com as po- 't' tada "'ela França contrl'bu Ia raijceza sera om ar- tencias do eixo para a constru- e sua corni Iva jantaram em p
-

vou a ferações feitas no re�
deada do ar e aconselhan- cção da nova Europa totalitarla. companhia do Fuehrer. A- am para que a Turquia se Lisbo�. (U. P.) - Da- guIamento atual da arreca-
do-os a que precurem pro- E' impossivel fazer-s.e uma idéa pÓS O jantar o Fuehrer a- negue a adherir á frente dos officiaes informam que

I
dação e fiscalisação do im'"

tecção nos refugios anti- sobre a.s consequenclas �oncre- companhou Franco ao seu britannica. J'á foram tomadas todas as posto de consumo.
I d I· tas da mesperada entrevIsta en- .

aereos, evan O almentos tre o Fuehrer e o snr. LavaI. trem, que regressou a Ma-
Madrid, 24 (T. O.) _ O passagens em todos os na-

para tres dias. . drid. Antes da partida de vios que deverão sahir até
O

"

Os britarinicos promet- Nova York, 23 (Transocean, amb.os os trens, os Chefes orgão officioso «Arriba»
o fim do anno com desti- annunclO e a alma

tem que,. quando termina- ag. alIemã) - A imprensa ame- de Estado mantiveram cor-
commentando. a entrevista

no á America, do nefJ'.oeio Iricana tece uma série de con- do Fuehrer com o general ,�

rem os ata,ques aereos, Pa- deal palestra.jecturas a proposita do encon- Franco declara q Hris e toda' a região da cos- tro inesperado entre o sr. La- h'
, ue a es-

ta norte, até Ounkerque se- val e o Fuehrer. Diz-se que a Berlim, 24 (T. O.) _ pan a, de accordo com a

rão libertados do dominio França estaria na imminencia Um communicado lacónico sua grande tradição e seu

allema-o.» de cOllaborar com as potencias .

f h
.

II renasCimento nacional, se
do eixo entrando na guerra cu- In orma que o e ance er

acha decidida a annunciarja nova phase terà a participa- Hitler recebeü hoje para
ção da França e Hespanha sen- uma conferencia o marechal

DR LUIZ DE SOUZA do o Mediterraneo o theatro Petain.
•

'

. principal das operações bellicas.
Salienta-se a pOSSibilidade de

, tal collaboração, inclusive o

emprego da esquadra franceza.

Nos prindpaes cen Itros do paiz toram or

ganisados programmas
de homenagens que tra
duzem, em revoadas mag'
nificas, a pericia dos
nossos pilotos, a segu
rança e precisão das azas

que já hoje o BRASIL
possue para defeza dos
céus do' Cruzeiro.
No Rio de Janeiro a

cerimonia mais expres
siva foi sem duvida a

romaria ao tumulo de
Santos Dumont.o immor
tal patrida que, emjunho
de 1901, maravilhava Pa- praticamente provada a

ris e o 'mundo, cantor: dirigibilidade dos 'balões,
nando a Torre Eiffel, - etapa decisiva para
num percurso de 11 Ks, as grandes viaorias do
em 35 minutos. Estava futuro.

Dlrectoe-proprletarto e HONORATO TOMELIN Caixa 12 -:-j Tel. cCorpovo' -.- Redactor; João Crespo

p

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - DQtes de cabeça rebeldes'
GLINICA ESPECIALISADA '

O'R.,SADALLA'·AMIN

Jaraguá ri., Sabbado, 16 cJ� Outubro de 1940

Fabrica brasileira pará fo
.brico de motores

de aviões

S. Catbarina .... N. 1.051

Santos Dumont

Os Estados Unidos protestam Execução de ex..

politico hespa ..

Washington, 24 (T. O.) ricanas na Arabia neutra. ahol
- Segundo um communi- O texto do protesto não
cado do Departamento de foi publicado.
Estado, o Sub-Secretario
de Estado, Berle, entregou
ao embaixador italiano,
principe Colonna, um pro
testo contra o bombardeio
das installações norte-ame-

Roma, 24 (T. O., agen
cia allemã) --- Autoridades
competentes de Roma não
tem o conhecimento do
communicado official de
protesto dos Estados Uni
dos que teria sido entregue
ao embaixador italiano em

Washington.

TENTADO UM ATAQUE DE GRANDE ENVERGADURA
C'JNTRA BERLIM

A aviação allernä prosegue na

offensiva contra a Inglaterra

New York, 23 (Ag, Nac. -
Brasil) - O governo" [aponez
está realisando um recenseamen

to detalhado de todos os sub
ditos japonezes residentes, nos
Estados Unidos, Brasil, Argen
tina,-Chlle e Perú. Os resultados
desse recenseamento devem es

tar em mãos das autoridades
de Tokio a 20 de Novembro
proximo.
----

Demittiu..se O

commandante de
Ad�m '

Ankara, 24 (T. O.) -
Informa-se que apresentou
demissão de seu cargo o

tenente - 'Coronel Bernard
Reylli, governador-comman
dante de Adem., 0$ circu
los informados opinam que
a demissão �e relacionasse
aos repetidos ataques ae

reos italianos contra Adem,
importante porto situado á
entrada do Mar Vermelho.
Dur,ante os ultimos ataques
Reilly teria observado at-
titudes passivas.

.,

Escriiorio ' Avenida Getulio Vargas
Telefor:t,e, 34

Grande homenagem ao pre
sidente Getulio Vargas

Vichy, 24 (Transocean, agen
cia alIemã) - O orgão «Moni
teur», ligado ao sr. Lavai e edi

Madrid, 24 (T. O.) - tado em Clermout Ferrand, de-

J
.

h d t Ih dica o seu artigo de fundo in-
.

a con ecem-se e a es titulado «Destino da França"

---------�----.----------OS�- dizendo que ficariam 'esquecidas
,

_. todas as lições do passado ca-

G&1
,.

so a França não soubesse se

�, ."
."

.

incorporar á Europa pacifica.
'-I O jornal accrescenta que.a Fran-

ça só poderá solucionar os seus

,problemas adaptado a sua eco
nomia solida e harmoniosamen
te á Europa. As relações com
os differentes povos éuropeu,
'especialmente a Allemanha, de
pendem sobretudo da prapria
França, que deverá determinar
a sua attitude e o seu proprio
futuro. Sob o ponto de vista
politico, a França poderá seguir
tres caminhos, a saber: isola
mento, communhão dos interes
ses franco-inglezes e a amiza
de na po1itica franco-allemã. E'
natural que a França derrotada
não pode ligar o seu de.stino á
Inglaterra, cujo poderio está
sendo reduzido e arrastaria a

França ao abysmo. Por tal mo
tivo, pode-se dizer hoje que já
não existe razão para proseguir
na lucta historica entre a Fran
ça e a Allemanha, dando-se fim

I
á inimizade estre 'ambos os po
VOS,' cuja caracter é unt', princi
pio ditado'pela natureza. O ma-

I
rechal Petain alludia na sua

tÁ fAMA lÍl.�nsagem ás possibilidades que
eXIstem nas futuras relações

ADVOGADO

a sua presença na nova
politica européa, enfrentan
do os problémas e reve
lando abertamente a sua
alma. Após seculos a Hes
panha., volta a entrar na
histoFia.

Fiscalisação das
leis trabalhá s tas

em Jaraguá

Rio, 23 (A. N.) - Reu- .Republica completa o pri..
niu-se hontem na séde da meiro decenio de seu go
Associação ,Commercial a verno. A commissão resol ...
commissão executivá en- veu que a homenagem
carregada de promover a constará de um grande
grande homenagem ao pre- jantar de confraternisação
siden te Vargas que os em- que terá a presença de
pregados e empregadores de tres . mil convi
pretendem reaHsar a 3 de vas, a realizar-se no novo
novembro proximo, data hangar' do aeroporto «San
em que o Presidente da tos Dumont».

.' .

Dentro de.
.

poucos dias,
visitará o nosso municipio
com a finalidade de escla
recer e orientar os snrs.

empregadores do commer
cio e da industria quanto
ás obrigações. em relaçãO
á legislação. trabalhista, o

snr. Fiscal encarregado da
4.a Zona de Fiscalisação
da 16.a Delegacia Regional
do Trabalho. Antes das refeições? ;]Os srs� empregadores de- ,

verão providenciar com a ...... � .. Um callce de Marca Tragopossivel, antecedencia . -para,IIIII a
...l!_u_a_r_d_e_n_t_e �-----

que os seus operanos e'

empregados apresentem 4 --.-------------�--------

photographias (tamanho of
ficial 3x4 cm. datadas) a
fim' de serem individ.tíal'
mente identificados para a

expedição da respectiva I'
,.- CONTINUA EM JOINVILLE "

.

carteira profissional. C0!lsultas: 15 de Novembro 580 - Rés:_:: Abd'on Baptista 180

Distribuição de sementes
Aos lavradores registrados, está fornecendo

sementes a Ajudancia Agricola Federal neda ei·
dade.

, Ó? inJtressados, ainda não registrados '10

Ministerio
.

da Agricultura, deverão comparecer
munidos do talão do imposto territorial da CoI ..
ledoria do Estado.

ac a
•

I
j .• �

"."." : -

.....
'

".
' .. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Pogo ,
-x- 26 -;- .10 ..... 194tJ

��:�=�A��:�1�\�l�6���m=ßr=c=.�=�=�=p=H=�=M=D=�=H�H=�=�=I=H=H=E=�_
�?M�:�� �umenau IMoVBIS em goraIFIr.1AL: JARÄGuA - Rua Cel-, Emilio Jourdan � ,

�ajxa 'P--ostal n, 65 -' End. Telegl'.: «CAIXA.

IA
Casa May Bt F�scher acceita qualq!l�r en-

� . comenda de moveis para 'salas de visita -

�.,atriz: Blumeneu jantar - dormitarias - cosifín'à escritorios
f'Ui�isem: )oinville, )araguá, Hamoniate Mafra etc. Estilos modernos _. de,fodós>üà preços',"- "

'Capital �lubscrjpt�i: I 3:0GO:OOO$OOO I Catalogas a disposição -uA.''J; 'di'sti,nfds" clientes. .

Reservas ce: 600:000$000 -' - ," �

. .

-

"

"'IDep.,oaitpa e saldos em C/C: 20.000:000$000 � SEMP�E EM ST09U.E�! -

- - - - ' It Colchoes e '�,amasF�z todas as operações bancarias no Pais. �I'" (Patente, a Iegitirna) \
.

\-

Abóna em contas correntes juros de de diversos temanhos ,. -\" Ill\\
.f 2?/0".4ojo,.4,!/f!.ofo, ,5ojo e,(!9{0 '

��H�w.e((_'R(e�c-a
__ X)C_�08 juros são pagos ou 'eapítallzadns semestralmente. 'IOC�4lFi1lNI .....!Ii' �- -�

fi ' -Deposíte aSt,BUas eccnomtaseo '

.

,.
,""

") ,

Ado�tado��icia�ment� .Banco Agricola e Comercialrde' Blumenau
no Exercito A .., s

...!I

EI.IX·m·' ,�g4l4." � ec�noml.a ,e a bàse ,'�ua -pros-
- l.'; po, •• . ',h'e,r.idadf!. J

' I � ICom o seu
-

uso, neta-se "'t:m' [, r' _ _ 1.1 ,! )

poucos dias:. .
Y«. Sa. depositando mensalmente a insignificante1. - o sangue limpo, de Im- quantia de 20$000, numa couta "Deposito Poptilar", HYGIENEpurezas e bem estar geral.

I
,{ . .

4 / 'j'" Ii-l./'
•

'á"2. - Desápparecímento de es-
I ,',Ii �a ,1 2 '1 tJ a €COnOIDISIU

,

pinhas, Eczem��, �rupções, Fu- Em um ano Rs. 240$000 mais os juros de Rs' 5$872
rQnclll<ls, Coceiras, Fendas bra-', Em dois-anos Rs. 480$000 mais os juros de Rs, 2�905
vas, Boba, etc

( . . . Em treis anos Rs, 720$000 mais os juros de Rs, 51$6373. - Desapp'arecim�nto com- Em quatro anos Rs. 960$000 mais os juros de Rs. 90$609
pieto de RHEUM!,TbMO ,do, Em cinco anos Rs, 1:200$000 mais es juros de Rs. 144$271
r�s 110S oS80�'e do�es de cabeça. Em dez anos Rs. 2:400$000 mais os juros de Rs. 626$759 I4 ,- Desa�p�,Fecl�e.nto :' �IlS (Dos juros são deduzidos ainda 'i,'/. referente quota de previdencia)rnanifestações .' syphilíticas e de .'

LOJA o,E CAL �AO O S _!���ilifi�o�ncommOdOS
de f,undo HORARIO: ���ci��:á�fils2 1� ��s li31/'� ás 11$.

5. - O apparelho gastro-Intes-

tinal perfeito, pois o .ELIXIR
914» não ataca o estomago e

I Inão contem iodureto..'.
I 1 E' o uníco Depurativo que CLINICA emURGle'A-

.

.

tem attestados dos Hospítaes,
de Freder'ico Vierheller de especIalistas .��s Olhos e da

do "

'I
•

Dyspepsia Syphilitíca.
"'" J;:

'c

.,

VidroS' duplos Dr. RENATO CAMARA
Durante o mez de Outubro Já sé encbJtfam' â ven3á con·

tendo o dobro do liquido e cus- DIRECTOH DO HOSPITAL. S. JOSE'
tando menos 20 % que dois

Grande Queiana vidros pequenos. Operações, Doenças de senhoras,
Partos

de CALÇADOS

Pomäda Minancora o sangue: de tres- 9�r.,�õ�� I

Empregado com exito n•• :

1OOI"' 1IIiI!III 1I!l!�___ F.rid.s �'
- ,_.. -e a -pomada ideal! J._

Ulceres !

CURA TODAS AS I;���&��;��nJ�
.

I I ªg,�NUNCA EXISTiU, EscrophulesIGUAL I

I' ,syphiliticaSA farmácia Cruz, «SeMPRE o MESMO I, ..
'

ce Avaré, (S,Paulo)

I
SEMPRE O MELHOR I... '

curou com ii «MI· ELIXIR DE NOGUEIRA'
NANCORA ..

úlce-I Grond .. Dopuretlv; do �""9U" "
ras que .nem 0'914 �""_. _�....J
conseguHl curar. ---------

Dna. Carolina Palhares, de [oinvill«, curou com

UMA SÖ LATINHA, umaFERIDADE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de sauäe e

clinicas particulares.
AVISO iMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Minancora = nunce existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema s imbólico acima.
Recasem imitações ! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratoríos «MINANCORA.
. de JOINVILLE

NÃO TUS-SÂ! tOM-E O
. . 'X;A'ROPÉ .'

CONTRATOSSE, .

'H01-EL BECKt;:R
"

Rua CeI. Emilio Jourdan -., Jaraguá do Sul
Está situado no melhor ponto' tia cidade. 'Quasi vis-á
vis � Estação ferres. Dispõe' de óptimas accornoda
ções e offerece o maxlmo conforto aos srs. hospedes,

Banhos quentes, e frios.
I ,

CONFORTO PRESTEZA
Linha de Omnibus á porta Preços razoáveis.

Proprietario : Carlos Albus.

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

PharDlacia Nova
, ,

de i:�QBERTO M, HO�S�
a que dispõe de maior sortimento I1à praça e offerece

seus artigos á preços vantajosos, \

para senhoras, senhores e creanças

CALÇADOS DAS MELHORES
MARCAS POR MEt'�0R PREÇO

CA['CEBll\TAI
USADB HA 25 ANIDS - I MELHOR E O MAIS BARATO!
Milhlras di Iltlstldal co.prOIlI I 118 valor:

Tödos pode,ão· fazer t:uas compras este mez na
Loja de Calçados FREDERICO VIERHELLER,

que
- obterão g r a n des vantagens.

Hotel
Hildebrando A. ,Gomes,

... -" .

Solicitad'or

l'erDlento Medeiros

. '

,. J� •

Produto de �lJa qualidade para D.OCES,
BOLOS, TORTAS e

.. qua'esquer
PASTELARIAS

-.J

- .. � ,

Ginásio Parthenon- ParanasDse
(sob inspeção federal permanente)

Diretor: Dr, Luiz Anibal Calderari_
Rua Com. Araujo n í 76 ,--' CURITIBl\. - Paräná

Estão em pleno funcionamento as aulas ,de
admissão á 1 a. serie do Curso Fundamenbl

Nos mezes de Dezembro e Janeiro ad aulas deste
curso são GRATUITAS, E

Faculdade de Comercio do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

fiscaIisada pek, Governo Federal
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
xiliar ::Ie cóméicÍo. ..- Internato e- Externato.

..

::'lINTAS • ESMALTES • VERNIZES
, '

YPIRANGA
IAOTEGEM E 'EMBELLEZAM

\
.:�-".

�ão pinte sua casa, seus moveis,
etc. sem ,útilizar o insubstituivel

miterial YPIRANGA I "'\,_- "
,

• :� I
.. I

," •
..

' •
,

"WANDERER" I
i

�������������������������������
·1 C-.,.

�.� I
�Ow'< . I r:U O IIJoão Prosdo\Cimo Gr Fii�bOSIf§J.

-

(li
Rua 9 de Março - jOiNVILLE,1 Preserve a sua saude com a I
���O���q�;�,�e�:'�e�lc�; to������c·�:a� I fossa CC �

.

t t fi
calçados ainda r-xistentt', offerecem a preços minimos III �

III
� , �

I A D1el�ors mais adequada e I:
li m.ais barata 11
� �
� �
� ,Peça informações á: 'João _Emmendoerfer �
� Deposito de Madeiras á avenida Oétllllo Vargas. iii

-1!9JLII[fl���iiI&9�[f1i2i�fEBBI2H�ßB&1Im1&]il[§Ji]l2l1t1!11mI�II'1
* " "

. A MELHOR BI�YGLETA

Carlos Hoepcke S/A.
PARA SENHORAS (modelos chies), PARA

CAV,e\LliEIROS E CREÂNÇAS.
a ias e Chute" as

-
Filial � Joinvilie

\1ÉRDADEIROS PRF.,ÇOS
{.,\'"
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CARL'OS MEY
CASA DE SECCQS E MOLHADOS

ji'azendac, Chapéos, Miudezas em geral, Louças,
Ferraçen«, Vidro», etc.

Generos Alimenticios
.

de primeira Qualidade
Rua Benjamin Constant - Telephone ! 5

Dr.Waldemiro Mazureeben
Medico

Consultorio e residencla : ......:. Rua Marechal Deodoro

aHende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

Escritorio de advocacia

DOr. Marinho Lobo
Diatimente atende-se neste escritorio para servi

ços judiciarias e administrativos,

FALA-SE PORTUGUEZ, ITALIANO eALEMÃO
(Das 7 á 17 haras)

)ARAGUA' Rua Marechal Deodoro
Predio Emerich Ruysam

o anjó protetor de seus filhos
é a

LombrigueiraMinancora
Vermítugo suave e de pronto efeito.

. Dispensa purgante e dléta!

Serve para qualquér idade, conforme o .n.

(1, 2. 3 e 4).
Proteja a saúde de seus filhos e a sua

própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remedíos,

_
Compre hoje mesmo uma

"�OMBRIGUEI_IRA MINANCORA" para seu tHhinho.
E um produto dos LABORATORIOS "MI,

N�NCORA" - JoinviJe
. .

"Fabrica de Latas
'para productos seccos e liquidos

AFFONSO MEISTER
Rua Bom Retiro (ant. partic. Eisenhut) JOINVILlE

. .

LATAS com tampas pressão, .

LATAS origi
naes e com tampas pressão para fermento em pó,
LATAS pará: CONSERVAS, CANELLA em pó,
PIMENTA em pó, TINTAS de 1/4, 1/2, ], 2 e

5 kilos, ORAXA de 1/2 e 1 kilo, COLLA FRIA
de 1/2, I, 5 kilos com tampa pressão, .

BALAS,
CAFE' e para muitos outras productos.

ADVOCACIA

PLACIDO J. GOMES
P�OVISIONADO

Causas civeis, commerciaes e Criminaes,
Inventarios e Cobranças.

Comarcas de São Bento, Mafra e [araguä.
fscriptorio em J a r a U u á: Rua Preso (pilacio Pessoa

�ltlIlOOIiIlrlll1lltl'EDlImRl!ll1'Jngll'l'Jnl:ii

INSTRUMENTOS DE MUSICA
EM GER A L, especialmente:

Barmonlcas
simples, semitonadas,
clomaticas e a Piano das·

afamadas marcas
'.

Hohner, Sartorello, Stradella

Bandoneons
ALFREDO ARNOLD (AA.) . OS MELHORES

Além disso: Orgãos e Harmonios da co

nhecida marca BOHN . Pianos Essenfeldef,
bons e baratos, Instrumentos para Banda
e Jazz-Band . Cordas, Palhetas para CIa
riuet8s e Saxofones e demais Miudezas Musi·

caes. Peçam catalogos e pnços ao

,Representante: Palllo Kobs
c::aixa Postal, 39 . SÃO. B. E N T O

!
São Franci�('o í I

•

,�ttmOOl'lOO_mm!lfl! ß!ßDlmml'Jnl!lfE� " .

Correi!? . do -Povq - x - 26 _._ 10 -' 1040
==================���=========�===================

�����������������������������������������������������������������������
, � Cervejas: Ouro Pilsen .- Catharinense Nova .- Malzbier �

; Vinho bran�MoseIe" caxias MA X W I L H E L M
Vinho -:;'ti�: e "SOVIS" �

� Vermoutb.. Cognac JI\RAGUA' DO SUL Santa Catharlna Mayerle.. Underberc· �
����������������������������������������������������������������������

(
...

Credito Mutuo Predial
. CL\LCL\DOL

,

,

--

GO/CH IRM�Of
..Jl\RL\GU.L\ - fL\NTl\ CL\Tl\RINl\

Bronc�

�::::=..
um��o��p:I��erior m-a-:ior descohrta ,

VINHO CREOSOTADO O�N�SR�2��:�R��S;\g3E�8:�.S. . Do, abalisado jornalista �r. III para a mui h e r IIé um gerador de leQd.. •
.

.

. I An.dre Costa, redactor e proprre- III I
.

_

..._....
.

tario do <Popular>, de Alagoí- FLUXo.- I
III III

nhas, Estado da Bahia. transere-
1••••••,.,.,.,.,•••••••••,.,., ,.,.,., •••,.,•••••'1'.'.'.'.""'." .. ���os a importante carta abaí- II! SEDA.TINA'

Ad I S h
"Alagoin�as (Bahia) - Sr. II O REGULADOR VIEIRA I. pharmaceutíco Eduardo C. Se-

O ar C warz· queira. - Pelotas. Amigo e sr. II A mulher não saffre-III .

Sou avess.o aos aUestados; mas á dôdesta vez, uma força superior!
r ores I

I me impele a dirigir a Vcê. as II Ali i I· II(seguintes linhas que estou certo, .v a as co icas

concorrerão de alguma fórma III uterinas em 2 horas IIIpara augmenta� o valor prodiglo- Emprega-se com vanta-
so do seu

.
Peitoral de Angico III �I' Pelotense.

.

gern para combate: as

I Meu filho, Raymundo Costa, iBI Flôres Brancas, Cohcas IIde 13 annos de idade e terceiro � Uterinas Menstru e a'
I annista ão bacharelato em let

I' 6' t

I
.

tras, é victima de constantes cons- I p s O par o.

I tipações, as quaes tenho tentado E' poderoso calmante, e

I
combater com varias formulas II Regulador por excelen Ide xaropes e p�epar!l�os. Ulti· cia.FLUXO.SEDATlNA
mamente meu filho �Ol atac�do II! pela Sue comprovadade uma tosse que nao o deixa- I . ., .

I Pela manhã, lembrei-me do II' eflc.acla
e receItada. por IIII

seu preparado «Peitoral de An- I mal! de 10.000 médicos.
gico Pelotense-, e palavra de

III FLUXO SEDATINA IIIhonra, Tres colheradas apenas, encontra' se em toda
a tO'se jesappareceu por encan-

III I'to ! ! ! parte.
O Peitoral de Angico Peloten _

,
se havia operado um milagre :x.!!!!!!!!.!!!!!!!!!..!!!�.!!!!!!!!..!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!)C
em meu filho.
Fiquei tão satisfeito,é natural,

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

I presente carta, portadora do meu

sincero agç!ldecimento e em bt:·
, deficio dos que soffrem tão tris-
tes incommodos de onde pro·
vém muta vez a tuberculose,
infelizmente tão alastrada no

Brasil.
Sou com estima verdadeira, a·

migo muito grato.
André Costa.

Confirmo este atttstado. Dr.
E. L. Ferreira de Araujo (Firma
rt!conhecida)
Licença N. 511 de 26 de Março
de 1906 l

Deposito geral: Laboratorio' Pei
toral de Angico Pelotense .

Pelotas, Rio G. do Sul

Delegacia Munici"l
pai do Recensea�',mento
Roga.se a todos os he. !

bítantes dos pertmetros ]
urbano e suburbano des
ta cidade dp- -Jaraguá e

vila. de Hensa, que por
ventura não tenham sido
receuseaces, o obsequio
de comunicar verbalmen-

�ud�f:g:�f:,il�ri::s�e ��� T ooha pl'na�a '1111 lXIIsejam tomadas as neces . .uD lJ U Sangue' Sangue - Sangue

::�W�O !:��:i::oDc�j�:r �� fornece a domicilio III SANGUENOL II
recensea ento de todos. )aoGsen Sela III IIIJaraguá 16 10 1940 I � •

Reinaldo Soares, I Pedidos pelo telepho- III (Formula allemã) III
Delegado do Censo. ne n. 53, ou na Casa I Unico Fortificante nomun'll·Ma Bt Fi h do com 8 elementos toní-

y sc er.

I cos: Phosphoro, Calcio, IIArseniato, Vanadato, etc.

li
Com o seu uso no fim d e

II� 20 dias, nota-se :

I
1. - Levantamento geral

I das forças e volta Imme- IIdiata do appetite.

II 2. - D esapparecimento

�Ipor completo das dôres de

II cabeça, insomnia e nervo- IISismo.

II
3 - Combafe radical da

�depressão nervosa e do .

III
emmagréclmento de ámbos

I08 sexos.
.

4. - Augmento de peso

iii variando de 1 a 3 kilos. II
II

O SANGUENOL é uma

IIItrande d�s�Eberta seienti-

I
ca, � opirnao do Dr. Ma·

I noel Soares de Castro. III

Em S. Francisco
(I melhor HOTEL é o

CENTRAL
Preços modieos .. Diaria
mente peixe ou camarão.

Rua Rafael Pardinbo.

FRACOS E ANEMiCOS!
Tomem:

ViNHO CREOSOTADO
Do Ph. 0.. Joio de SIIw SlIwtr.

e-...._..... ,

Endereço teleg, ccDOLAR"

S. Fraaclsco do Sul

Caixa postal, 32

5f8. Caibarlna

Em�ar�ll8S - n88�aG;IOS
NaV8ga�ãO

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre Bw:arein (Joinville) e

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

Encarrrega ·se de clóssificação, m6'diçóo e embarque
de todas as espeCies de m:ldeirllS serradas. b�ndiciadas, em t6ros, etc.
Cereaes e mercAdorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do

Paiz, bo:.?m como para O exterior.

Recebe cargas de importação, do Paiz
ou do Exterior, para desembaraço e

redespacho paa as praças do interior.

'em sempre vaporu.em·porto, carregando - Irmazeds ptoprios - De.svjo di (sir. Ferro I
_

Serviço garanti-do e ra_ ido. � . Preços modicos I
1..'.'Id'U.'••�'.'.�I��,'�'IIUI'•••eil'.tll'.'Itt,•••'.l.';.,'.'.'.'��_.l.�IJtfI.i ,

,
',.- .' "'. .'

I 4'" "',,-,.. i

FUNDADO NO ANNO DE 1914

Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil

FLORIANOPOLIS
Rua Visconde de Ouro Preto, 13

Resultado do 382. Sorteio realizado em de 18 Outubro de 1940
CADERNETA N. 12.657

Premíos em mercadorias no vator de 6:100$000
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis contos e cem mil reis (6:100$000), a caderneta n, 12.657
pertencente II prestamista Jesuina Braz, residente em Laguna.
PREMIOS EM MERCADORIAS �O VALOR DE RS. 30$000

7375-Dómingos Adalberto da Costa, Imbitnba
8832-Isolde Kiel, Guarauna
1859-Valda Oliveira Silva, Florianopolis
1176-Erondíno G. Silva, Florianopolis
6145-lulio Wojcikiewscz, Florianopolís

,19464 - Arthur Brandt, Rio Negro
10612-Adelia e Durval Joaquim Lopes, Conto dos Ganchos
19J74-Alice Alves da Silva, São José
2568-110 Antonio Galvad, Blumenau

'

19128-Elsa Ness, Mafra

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
5138-Anna Dorrotea Bartuch, Palmital
12398-Felicio Lino Lopes, Araguary
17324-Thereza Kopper, Valões
5592-Jayme Hall; Herval
18836-Jayme Garloto. Lages
18898-João Piazza, Guarda
15485-Paulina Silca Pereira, Rio do Sul
4'.l46-Miguel Pedro Santos, Canto dos Ganchos
18708-Ana Oliveira Santos, Paulo Lopes
7359-João Lopes, Laguna

PREMI0S EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 1O$C00
2537- Josefa Gomes, Olaria
7885-Juventina Antonia de Jesus, Florianopolis
10798-Pedro e Alcides Rocha e Cia., Itajehy
8141-Maria Cardoso, Joinville
12831-Adalberti Olinger, Brusqne
4398-Victor Correa, Tijucas
22M-Pedro José Rodrigues, Tres Riachos
15024-Lina Havesck, Joinville
13698-Antero A. de Aguiar, Itacoroby
2934-Walmor Peixoto Feijó, União da Victoria

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20$000
3521-0dilon de Souza, João Pessoa
! 1315-Etelvina Rocha, Paraty
19062-Theodoro Schaembie, Xanxere
6334-Maria Cesar Simas, Trindade
19129-·Maria e Carlos Chakow, Biguassú
9354-Mariome e Maria Peixote, frindade
15497-Aldenir Peckins, Florianopolis
3116-Germano Hanick, Brusque
13978 . João Custodio, Itajahy
2064-Sibila Bibo, Joinville

VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho,
Fiscal do Governo Federal.

I
.}Proprietarios : J. MOREIRA "& CIA.

Vende·se tm toda a parte
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Correio do r-o,vo - x_- 26 - 10 7 1940

A "CONFERENCIA
AMAZONICA"

Edital de primei" r Prefeitura Municipal de Jaraguá
ra praça I

O Doutor Arno Pedro
Hoesehl, Juiz de Direito
da Co.m,arca de Jsraguä,
Estado de Santa Oatart
na, Brastl, na forma da
lei, etc.
Faço saber HOS qu.e o

presente edital de prtmeí
ra praça, com o p-azo
ne trinta (30) días, virem
ou dele conhecimento ti
ve-em que, findo esse

prazo, hão de ser arre

matados por quem maís
der ou maior lance OfH
recer, no dia 26 de no

vembro do corrente ano,
. às 10, 60 horas. ás por
tas do Edílícío do Forum
desta Comarc8, os bens
nenhorados a C a r I CI s

Richter. na ação execu

Uva que lhe movo a fa-
I'

I
zenda Municipal, á saber:

por que e o melhor! 1. - Um terreno sito
.

.• _. nesta cidade a rua Ben-

I DeposllarlO. Joao O· Mueller - Rua Marechal Deodoro jamin Constant, fazendo
frente com a dita rua,

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

Iundos com terras de Ger.
IEdital de primei.. mano Hsrbs, de um lado

ra Prara com terras de João Tied-
S

,
ke e do outro com as de

O Doutor Arno Pedro Ma.x Hiendlmayer, com
Hoeschl, Juiz de Direito a area de 8.000 metros
dli Comarca de Jaraguá, quadrados, avaliado em

El'ltado de Santa Catari. 4:000$000.
na, Brasil, na formEl da cujo bens constantes dos
lei. etc. lautos de avaliação e do

Fa.ço saber a08 que o auto de penhora de f�
presente edital de pri .lhas, dos autos da referi.
meira praça, com o pra.' da I- ção executiva, são

zo Ide trinta dias virem levados em primeira pra
ou delA conheci�ento ti ça de hasta publica de

verem que. findo esse ven.da e arrematação pe·

prazo, hão de ser arre lo valor total de 4:000$900
matados por quem mais (quatto contos de reIs).
der ou maior lance ofe. Assim serão os reieridos
recer no dia 26 de no- bens arrematados por
vemb�o do corrente ano quem mais der e maIor

ás 10 horas, ás porta� lance oferecer no dia,
do Edifício do Forum hora e lugar acima men·

desta Comarca OB bens cionados,podendo os meso

Edital de primei.. penhorados.a C a r los mos bens serem .exami'
ra praça Richter, na ação execu nados por q�em lOteres,

tiva fiscal que Jhe move se, nesta CIdade a rua

O Doutor·Arno Pedro
a Fazenda Estadoal a Benjt\min Constant, on·

Húeschl, Juiz de Direito saber:' 'de se achaIll localisados
da Comarca de Jaraguá, 1. Um. terreno sito no 08 ditos bens. E para que
Estado de Santa Catarina. lugar Ribeirão escUda, chege ao conheoimento
Brasil� na forma da lei, com as confrontações de de todo�, mandei passar
etc....

I direito, com a area de �ste edital que será afi·
Faço saber a08 que o 20.900 metrolil quadrad09, xado no lugar de �ostume

presente edital de primei. aVáliado' em '400(000; e publicado pela lmpren
ra praça com o prazo cujos bens constantes 8a. Dado e passado nesta
de déz dias (10), virem dt) auto de avaliação e cidade de Jaraguá, aos

ou dele conhecimento do auto de penhora de dezen6ve dias do me8

tiverem, que findo esse folhas, dos autos da re- de outubro do ano tie mil
prazo hão de ser ârre ferida açãó executiva, novecentos e quarenta_.
matados por quem mais são levados em primeira Eu, Jacob A. Emmendoer.
dar e maior lance ofere,

praça de hasta publica fer, escrevente jur�men.
cer, no dia 5 de novem- de venda e arrematação tado o subscrevi Assina
bro do co!.'rente ano, as pelovalor total de400$000 do) Arno Pedro Hoeschl
tO horas, ás portas do (quatrocen'os mil reis).

- Juiz de Direito da Co·
Edificio do Forum, desta Assim serão GS referidos marca Está conforme o

Comarca. o bem penho- bens arrematados por original do que dou fé.
rado a Artur Scoz, na i d i Iação Executiva que Jhe quem ma s er e m� or Jaraguá, 19 de outubro

move Arp & Cia, a- sa-
lance oferecer no dIa e I de 1940,
hora e local acima men-,

.

ber Um automovel Mar. cionados, podendo 08 O escrevente jUt'amen.
mesm08 serem examina. tado: Jacob A. Emmen-

ca cChevrolet., motor d f
0.1.049.855., c8rroserie ti.

dos por quem interesse oer er.

Chegou ao Rio o po aberto côr vermelha tiver, no lugllr Ribeirão ----------

-d
.

'
.

' Cacilda, onde se ac'ham
Presl enteVargas q:ue fOI avalIado em .... localltlsdos os ditos bens. Reaolstro Civil
.,

1.500�000. '

. E para que chegue ao
D

RIO - A s 14 horas de cUJo bem constante do conhecimento dE" todos . _

segunda-feira aterrisou no auto de avaliação e au d j t d·
' Artur Mueller, Escrlvao

man e passar es e e 1- Of·· 1 dR· t C··l
aeroporto Santos Dumont to de penhora de folhas t 1 á f: d

e ICla ú egls ro lVI

o avião em que viaJ'ava o dos autos da referida 18 qued set'

t
a Jxa o no

I
do 1. distrito da Comarca

.

.

. ugar ecos ume e pu. d J á E t d d S
PreSIdente Vargas de re ação executIva, são Ie bl· d I i

e aragu. s a o e an-
_, d

.. Ica () pe a mprensa I t C t· B ·1
gresso de sua VIagem ao va os em prImeIra pra- 1 I D d d

a a arma, rast.

t d· ça de Hasta Publica de oca. a ú e passa o

I
faz Saber que compare'

noMre·1 o Pta1z. d h d venda de arremataçtío
nesta cidade de J�rdguá, ceram em 'cartorio exibindo

UI o an es a c ega a aos dezenove dIas do . . .

o aeroporto. mconkava'se p(elo total de 1.:500$000 mez de outubro do ano I os} dOlc�mf?ntosd eXIhglbd.OI·S
repleto de pessoas que a um conto e qUInhentos d'l t pp a fi a Im e se all·

·1 .) A i " e mI nov�ceD os e qua-te·guardavam 3 chegada do mi reIs. S8 m serGo os renta Eu Jacob A Em I !Irem para casar s .

sr. Getulio Vargas, qué', foi referidos bens arr�mata- mend·oerf�r eßcr�ventell Edital n. 1.139
longamente aclamado no dos p_or quem maU:j dar ·uram6ntad� o subscre- .

momento de seu desema e maIOr lance oferecer, l. ... i ) A' P d
OUo Kuchenbecker e Melanle

b no dia hora e log r a i VI. a�s g. rno e ro Dornbusch.
arque·

a 'nc' d
a

d
c· Hoeschl, Juiz de Direito Ele, solteiro, motori&ta, nasci-

m m� lOna os, po en·
da Comarca. Está con do neste distrito aos vinte e

do OB mesmos serem exs· r
.

i· I d seis de fevereiro de mil nove

minados por quem inte- orme o Ol" gma, o que cen.tos e dezesete! d?míciliado e

resse tiver no depo it
dou fé. reSidente neste distrito, em es·

d de .;. A SIdO Jar8guá, 19 de outubro trada ltapocu, filho de OUo e
O pOSl arIO rno O de t 940 _

de Ida Kuchenbecker.
Krueger deste Juizo. E O· .

I Ela, solteira, domestica, na-

Rio, - Estiveram no para qlJe chegue a noU. ;screv.ente Juramen- scida neste distrito. aos dezeno·

Palacio Cattet::, os srs. Le- cia ao pulJIico mandei tado·. Jacob A. Emmen-. ve �e agosto de m�l.":ovecentos
mos Brito e Armando Co!'. t d'· I doerfer. e vmte e um, domlclhada e re-

passar es e e Ita que' r.idente neste distrito em estra-
ta, presidente e secretario será afixado no lugar de da It�pocú, filha d� Rudolfo e

geral do Conselho P�ni costume e publfcudo pe :Ie Ela Dornbusch.

••���............. tel1ciflr1o, (lfim de commu la imprensa local. Dãdo Dr. Lobão deQueiroz
nicar ao presidente da Re e passada nesta cidade (Advogado do Municipio, do'

...__...oiIlm.....1A1!8I pubiica que a commissão de Jaraguã, nos vinte e Estado e da União)
hJHA A fAlTA DA f1ENSTRIJAÇAO executiva da Conferencia um. dia.1iI do mes de ou-

Penitenciaria Brnsileira Bra tubro do �no 'je mil no
•------, sileiii" a reunir·se nesta veoentos e quarenta. Eu,

Vais a I ::apital em 23 do corrente, Jacob A. Emmendoelfer,
� F i � acclamou o Chefe da Na- escrevente juramentado,
i3. raDC SCO � ção para seu presidente de o escrivi e subscrevo.

honr:t. Aproveitaram a oco Aes.) ArnoPedroHoeschl,
casião para em nome da Juiz de Direito da Comar
commissão do Conse lho ca. Es-tà conforme o ori·
Penitenciario, convidar o g!nal, do que dou fé.
Presidente da Republica .Ta.raguã, 21 de outubro encontrarás diariamente
para o acto 'inaugural que de 1940.

n ra se realisará' ás 16 horas O escrevente juramen.
desse dia no salão nobre tado: JRcob A. ErnTen
da A. ;S. I.

. I doerler.

Proposta pelo presidente
GetuUo Vargas Vichy, (T. O, ag. allemã)

- A <Legião Franceza de
Combatentes do Departa

tancla para a Amerlca. menta dos Alpes Mariti
do Sul, porque em was mos> publicou uma decla
agues desembocam 'as ração intitulada <Os nos

vias natueaea <18 centros SOS inimigos», !:I qual é
populosos do Perú, Co reproduzida pelo diarío
lombía, Bolivia e, Imme- <Eclaireur>, de Nice.
díatamente apés do Bra- Diz esta d-clarsção .

síl.» A seguir o cUnlver' -Nossos inimigos são
sah frisa a necessídade todos aquelles que crêm
de dar a esses países quê a Republicá par lamen-
8 esperança, antes per taría, o que equivale a di·
dlda, de reconquístar u zer os judeus e a pluto'!
ma situação de equili
brio economico. Todos preferem o aperitivo«Uma couterencla, co-

rno a proposta pelo PrH'
sldente Vargas, pode de
terminar esse renasct

mento, sobretudo, se fôr
amplíado o panorama da
producçäo,Estatuto israelita Conclue o matutino pe

frances ruano escrevendo : <E'

Vichy. (A. N.) - foi indubitavel que a inicia

promulgado o estatuto is Uva do Chefe de Estado

raelita, que prohibe aos brasileiro tem sido aco

judeus francezes de traba- lhtda com sympathía pe
lhar nas repartições pu los homens públicos, pe- Berlim. (Havas" arencia
blicas, redacçõt!s de jor- la ilJlpreosa e, 8obretu- franceza) - Alto funccio
naes e os aclue da clas do, pelos paizes Intere�- nario do Ministerio das

se de officiaes de qualquer sados. O seu prGfundo Relações Exteriores con

ramo da:; forças armadas. seritido voltado para a cedeu uma entrevista cal

Declara ainda o estatu
.

America fará desta um lectiva aos represt'ntantes
to que as pessoas que ti, futuro Fonto de partida da imprensa �xtrartgeira.
verem tres avós judeus, se Pnfa uma nova vida dos Declarou o entrevistado

rão consideradas judeus. povos amazonicos. Sen. em resposta a uma inter

9s judeus francfzes ficam thdos em uma cIDeSfl re, Pf'lIação, que não se "9'eri

tambem prohibidos de e' dondal), sob o espirito de fi::ara alteração alguma nas

xercer o magisterio. coopera\)ão e solidarie relações amistosas existen
dade, aliás dominante em tes entre a Allemanha e a

nosso continente, os de· U. R S. S. Disse mais o

legados das Dações ri entrevistado que as rela
beirinhas amazonica� po· çõ€'s teuto sovieticas :;ão
derão chega.r a conclu de uma natureza, solida e

sões de incalcule.vel be duravel.
neficio, Dão s6 para 1:1.

região, como tambem
para toda a America.-

Lima. - O matutlno
«El Uuiversals publicou
um edítortal sobre a «Con
ferencia Amasouícs> pro
posta nelo Presidente Ge·
tullo Vargas,:dizendo, em
parte :

«E� sobremaneira im
portante pa-a O nosso

país a proposta áo Pre
Eidente do Brasil. por
que somos Intereseados
em tudo que se retere
ao transito (pelo Amaso.
nas. Esta é a aahída na

tural da nossa região o

ríentals. E acorescenta
o jornal: <O rio Amazo
nas tem sumrna impor-

Communicado
official allemão
Berlim, 19 (U_ P, ag.

norte americana) - O
alto commando expediu
hoje o Iseguinte commu·

nicado especial que diz
textualmente:
·.so transcorrer destes

ultimos dias, nossos sub
marinos afundaram 31
navios mercantes inimi·

gos, cem um total de
173.000 toneladas. Esses
navios faziam parte de
combuios, alguns dos
quaes fortemente escol
tados.

Perito norte ..ame"

ricano em viagem
para o Brasil
Washington. (U P., ag.

norte· americana) - Dever�

che�ar ao Rio de Janeiro
.

no Jdia 22 do corrente, o

perito em borracha, do Mi
nisterio da Agricultura dos
Ec;tados Unidos, sr. E. W.
Brandes, o qual emprehen'
derá uma viagem aerea á
região amazonica, afim j�
estudar e determinar a pos
ibilidade que tem a Ame
ica do Sul de satisfazer
uas proprias 'necessidades
sse producto.

ontracto para
transferencia de

vagões
Rio. - Pelo titular da

Viação furam aprovados
03 contractos para a trans·
ferencia de vagões celebra·
dos entre a rêde de Viação
Paraná Santa Cathariua e

as s€'guintef. firmas: S. A.
IndustrLis Reunidas fran
cisco Matarazzo, Vic_tor
,.Manucelli 81: Irmão, João
Sguado, Abid Mansur, fio·
ravanté �Slaviero. Irmãos
Santi,:;;i Ltd. ê Emilio B.
Gomes 81: Filhos·

Qaeres. comer ama boa
peixada oa camarão,

não hesite, é no

São Francisco.

iijuaes são os inimigos da França Decreto"lei n. 73
Adota o codigo de construções do municipio

de Blumeneu.
O Tenente Leonida8 Cabral Herbster, Prefei ..

to Municipal do Municipio de Jaraguà, no use. das
atribuições que a leí lhe contere ue ecôrdo com
a aprcveção do Departamento Admíntsiratlvo do
Estado;

Jan:tais voltará o antigo regimen

oracia intemacionaes, volte
a ser implantada na Fran
ça, Nossets inimigos são
todos aquelles que que
rem subordinar a nossa

politica exterior aos inter
esses de outros paizes.
Nosses inimigos são os

antigos partidos.>
A declaração conclue di

zendo que a Legião se es

forçará para descobrir se

todos esses inimigos con·

tinuam em suas machina
ções,

Decreta:
.

Art. 1. - Fica o Prefeito Municipal dutorlsa-'
do a adotar, em carater provísõríõ, no que fôr
aplícavel, o C6digo de Construções do Municipio
de Blumenau.

Art. 2. - Este decreto-leí entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguã, em 1'2 de
Outubro de 1940.

aS8.) Leonidas C. Herbster
Renato Sans

Decreto..lei n. 74
Dispõe sobre o reajustamento dos vencimen

tos dos funcionários.
O Tenente Leonídas Cabral Herbster, Prefet

to do Municipio de JarBguA, no uso das atrtbuí
ções que a leí lhe confere de acôrdo com a au·

torlzação do sr. Interventor Federal e aprovação
do Departamento Admtntstratívo do Estado;

Decreta:
Art. 1. - A partir de 1. de Jaueiro de "1941

será extinto o cargo de Funcíonäno Distrital e
ereado o de auxllíar de Escrita.

. Art. 2. - Os venoímentos anuais dos funcio ...

náriús abaixo relacionados, a partir de 1. de ia ..

néiro de 1941, serão os seguintes: o

Secretário 6:600$000
Contador 6:300$000
Tesoureiro 6:400$000
Agente de Estatistica 4:800$000
Fiscal Geral do 1. Distr.ito 4:800$000
Fiscal Geral do 2. Distrito 3:000$000
Auxiliar de Escrita 3:600$000
Fiscal Auxiliar 3:960$000
Zelador da �.tefeitura 3:000$000
2. Fiscal Auxiliar 3:960$000
Art. 3. - O presente decréto·lei entrará em

vigor na data de 8ua publtcaçl1o, revogadas as

disposições em contrario..
'

Prefeitura Múnicipal de Jaraguá, em 12 de
Outubro de 1940.

6SS.) Leonidas C. Herbster
Renato Sans .

MARCJl "T R A GO"

Inalteradas as

relações teuto..

societicas

Decreto..lei D. 75
Dispõe sobre I;L. differenéa de gra·

tificacão.
.

O Tenente Leonidas Cabral 'Herbster, Prefel ..

to do Municiqio de Jaraguá, no uso doas atribui
ções que a lei lhe. confere, de acordo com ca au

torfsação do sr. Interventor Federal e aprovaçllo
do Departament') Administrativo do Estado,

Decreta:
Art. 1 - Fica elevada a quinhentol;!' mil reis

mensais, a gratificação do Intendente Exator do
Distrito de Hansa.

Art. 2 - Para atender o pagamento da dU
rerença entre a gratificação constante do orça
mento vigente e a que 6ra é atribuida ao referi·
do Intendente. fica lo Executivo Municipal auto
rizado a abrir o credito de importancia suficiente,
calculada da data do cómeço de execução deste
decreto' até o fim do corrente exercicio.

Art. 3 - O presente decreto lei entrará em

vigor na data da. .sua publicação, revogada8 as

disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 15 de

Outubro de 1940.

Victimadoporum
accidente o snr.

Simões Lopes
Filia0

Rio. (A. N.) - Atrope
lado por um automQvel,
falleceu, nesta capital, o sr.

Ildefonso Simões Lopes
Filho. fX deputado esta·
doaI pelo Rio Grande do
Sul, filho do ex ministro
da Agriculturfl e actual di·
rectol do Banco do Brasil,
sr. Ildefonso Simões Lo'
pes. O ilIustre morto exer·

cia actualmente as funcções
de inspector chefe do Ins
tituto Nacional do Mate.
A policia carioca está

empenhada em identifiear
e descobrir o "uto sinis·
trador.

Residencia e Escriotorio:
Rua Mal.Deodorp - Jaraguá

Jaraguá, 21-10-1940.
Edital n. 1 140

Edital

ass.) Leonidafl C. Herbster
Alfredo Moser.

Decreto n. lO "

Abre um credito suplementar.
O Tenente Le'onida8 Cabral Herbster, Prefei'

to do Municipio de Jaraguá, no uso das atribui.
ções que a lei lhe confere e de acordo com o

art. 2 do_ decreto-lei �n. 75 de 15 de Outubro de
1940.

Decreta:
Art. Unico. - Fica aberto, por conta do 881.

do do exerclcio de 1939, o. credito suplementar
de 250$000, destinado a attender lo !lagamento da

diferença ent�e a gratiflcacão constante da rUfe ..

rença, digo da orQamento vigent� lle a que óra é
atribuida pelo Decreto·lei 'O. 75 de 15 de Outubro
de 1940 ao Intendente·Exator do Distrito de Han
sa, revogando-se as disposiçõ:"s em contrario.

Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 15 de
Outubro de 1940.

aBs ,) Leonidas C. Herbster
Alfredo Moser.Conferencia Peni..

tenciaria brasi..
leira Edital n. 1.141

IRudolfo Bruch e IrmaSchmidt·
Ele, solteiro, lavrador, nascido

neste distrito, aos vinte e nove D � O rd em do sr. Pre ...

de agosto de mil novecentos e

vinte, domiciliado e residente feito Municipal tomo
neste distrito, filho de João. e pubrico que durante o
de Frieda Bruch.
Ela, solteira, domestica, nasci· corrente mês de Outu-

da em lndaial, aos dezeseis de bro,arrecada se na Tesou ...

abril de mil novecentos e vinte,
domiciliada e residente neste raria da Prefeitura Mu·
distrito, em Río da Luz, filha dé nicipal de Jaraguá e na

Alb K h' k S I Fríedrich e de Marta Schmidt.erto re n e e e ma . Intendenda de Hansa, oGeisler.;; Jaraguá, 23-10-1940 .

Ele, solh�iro, lavrador, nascido E para que chegue ao imposto Predial Urbano"
aos vinte quatro de janeiro de relativo ao 2. Semestre.
mil novecentos e dezeseis, do· conhecimento de todos pas-
miciliado e residente .neste dis- sei o presente edital que No satisfazendo o pa" -

trito, em Rio da Luz, filho de será publicado pela impren cramento 110 referid6 mês,Guilherme e de Ouilhermina ...

Krehnke. sa e em cartorio onde se· ficará o contribuinte 'su-
Ela, solteira, domestica. nasci· rá afixado durante 16_ dias. l·eito á multa de 20l/;da neste distrito, aos vint� e Si alguem souber de im

dois de novembro de mil nove- pedimentos acuse os para sobre o imposto no pri ..
centos e vinte e um, domicilia· f· I i

"

d t-
da e residente neste distrito em ms rgaes. me ro mes, sen o en ao

no HOTEL CENTRAL, Rio da Luz! filha de Ricardo e Artur Mueller' feita a cob!ança judidal ..
o melhor de São Fran- de Ana Gelsler.

Escrivão Distrital e on-lmente,' 1. t Q. ] 940.
lcisco. I JaragQá,22-10-1940. I cia1: do Registro Civil. F. 'Vosgerau" Tesoureir

',,' , .'

O"

Peixes e

Camarão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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020
0201
0202
021
211

0215
0216
0219
0234 A
0234 B
0213 A
0233 B
0240
ó26fj

0290
0291
0'297
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0301

0302
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0304
0305
0306
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0403
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06
0602
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.o702
08

0801

0802
0805
.o808
41809
0810
,i)8f2
.0821

09
.0900
0901
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>0901

'
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1001 �

"lo, o

;1'005
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1027 B
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1004
1029
1011

1044
1045

11
1103
1106
12

12.01

1202

1204

1205
13 .

1301

15
1'501

. ADMINISTRAÇÃO E FISCALISAÇÃOPrefeito
Subsidio'
Bepresentaeãe

funcionalismo 8) Efetivos
1 Secretario
1 Contador
1 Tesoureiro
1 Agente de- Estatíatlca
I fiscal Geral do 1. distrito
,L Ftsca! Geral do 2. distrito
1 Fiscal AuxiUar
1 2. Fiscal Auxtlfar
1 Funoionario Distrital
1 Zelador da Prefeitura

c) Agentes Arrecaä&dores,
Gratíltcação ao Intendente-Exator
Percentagem de Ffscalísação
Díarías e transportes de funcionarios em serviço

EXPEDIENTE E DESP=.ZAS DIVERSAS
Material de consumo e de expediente da Preteí-
tura e demals repartições

Aquisição de moveis, maquinas de escrever e ou.
: tros materiais permanentes
Publicações de leis e atos oficiais
Correspondencia postel e telegrafics
Seguros de operarios
Aluguel do predio onde funciona a Prefeitura.
Aluguel do predio onde funciona a Intendencia
Quebras ao tesoureiro 5 0/0 S/S�U8 vencimentos

VIAÇÃO E OBRAS PUBUCAS
Reconstrução e reparos das vias publicas mu

nícípaes
Peseoal em geral 84:341.500
Material de consumo '34:533$400
.Aquísíção de veículos, concertos" .combusüveís,

ferramentas, etc.
Material permanente
Despesas Dtversss

OBRAS NOVAS _E DESAPROPRIAÇÖES
,

Material perm .nente
'Aquisição de um terreno para construção do edr-

tícío
.
da Ptefe�turs ;

Idem pára construção de uma praça de esportes
. em.Hausa .

Idem para construção da Iutendéneís de Hansa
Idem para construção de proprios munícípaes

. SERVIÇOS' OE UTILIDADE PUBLICA
Umpesa de ruas, praças, jardins e outros ltlgra
doures publícos

Ilumínação Publica
.

.

FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL
Aquisiçäo de_�ementes. reprodutores, etc.

EDUCAÇAO, CULTURA E PUBLICIDADE
, Veucímentos de 4- professores munícípaes de 1.a

categoria a 170$(100
'

Idem de 11 profes. muníe. de z.a.categ. a 150$
Idem dà'2 �rotes. dás escolas désdob, a,200$
Alugueis de prédios'escolares
Material escolar

,.

. Assistencia a alunes necessitados
Fiscalisaçäo escolar .,

Serviço de publicidade do munlcipio
HIGlENE.E ASSISTENCIA SOCIAL

Amvaro á Maternidade e Iníaneía
Socorros publicos
Senultamentos de índígentea .

Higiene e saneamento das zonas ruraís e urbanas
Assisteneia aos presos pobres

CONTRIBUIÇÃO E AUXILlOS
Contribuição p. o Denart. de Administ. Municipal
Auxilio ao Asilo Coloula Sta. Tereza (Lepr08ario)
Quota do lançamento do Imp. sobre Industrias e

Profissões
Contribuiçäo _

aos Cursos Oomplementares
Subvenção a '2 escolas particulares
Contrib. p. construção de casas para operarios
Subvenção '80 Hospital cSão José- •

Subvenção ao Centro Agrtcola: cSanta Oaterína»
Subvenção á Soco de L�vourli eTreB RioD doNorte.
Subvenção á Oaíxe Escolar eAureUa Walter'
Idem ao Delegado de Higiene
Idem ao MedIco MunicipaJ deHansa

. Gratificação 80 Inspetor Estalar ,

Contribuiçäo pata o Destacamento Policial
Auxilio ao Esporte Clube «Aymoré_
Idem á Socied. de Assistencia aos Lazaros e

Combate á Lepra (Peeventorío)
Idem á Bolsa Escolar do Liceu Industríal (2 bolsas)
Cmtrlbuiçãe ao Iàstituto de Pensões e Aposen-
tadQ.ria dos Industrlaríos ..

DIVIDA pASSIVA,
Amortísação da Divida Flutuante com Joinville
Juros de 7 1/2 o sobre Rs. 12:000$

DESPEZAS POLICIAIS E JUDICIARIAS
Gratificaçäo ao Carcereiro 1Pessoal em geral
Transportes e outras despesas c/ o serviço polí
oíal e [udíctarío

Despesas Díveraas
Percentagens ao encarregado da cobrança da
Divida Ativa

Despesas Diversas
Serviço de inspeção. de veículos
, DESPESAS PATRIMONIAIS
Mamiteoção dos cemíteríos publicos

Pessoal em Geral
Desoeeas Diversas.

DESPESAS EVENTUAIS
Para pequenas despeaas iInprevista8

DEPOSITANTES DE DINHEIRO. __

Caixa Especial - Para constmção . predio Pre
feitura conforme documentos

SALDODISPONIVEL para o mês-de Fevereiro
.�

�

,
.. , �

; I

2:400$

3:600$
4:060$
3:200$
2:640$
3:20'0$
1:000$
2:640$
2:400$
2:000$
1:840$

3:200$
2:196.400
2:946$400

S:311S9ao

2:000$
1:750$
720$300

2:100$
320$
140$

20:455$
17:038.100

48:494$900

120$
7:738.200

523.400

Soe$

450$
500$
400$
330$
400$
20hi
330$
300$
25c$
230$

400$
2ob.loo
380$000

496.500

250$
54$100

300$

40$

9:655.70.0
4:929$700

26:120.500

30.000
952.000

2:700.-

4:050$
4:500'
3:000$
2:970$
3.:6có
1:800.-
2:970'
2:700$
2:250$
2:070.-

3:600$
2:402.50.0
3:326$400

3:808$400

2:000$
2:000.-
774$400

2:400.
;J20$
180.-

93:997$200
39:463$100

3:60(.:$

5:400$
0:000$
.4:8eo$
3:900'
4:800$
2:"00*
'3:060$
3:600$
3:000$
2:76'0$

4:MOQ$
2:40.2.500
3:326,400

3:878$400

7:050$
3:000$
774$400

3'600S•

llIí4801lP24'c

9:00("$
3:600$

5:400*
6:000$
4:800$

i 3:900'
4:800$
2:400$
S:960$
3:600$
3:000$
2:76($

4:800$
3:000$
4:000$

150$
8:690$200

52.3$400

264$700

7:000$

7:050$
3:000$
2:o(}(),$
2:000$
3:600$
480$
240$

I

95:049.700 100:000$
40:245.300 42:576$;500

39:655$
19:331$800

35:000$
21:800$

13:000$

3:000$
3:oóo$

74:615$400 86:327$100 26:400$

I
24:006."-

8:000.-

60:000.-

4:760$
6:075S
3:200$

245$200

19.500
585$

500$
1:883.100

55.""':':

8:500.000 28:955$·
1:525$200 18:563$300

19.500

36.- ,.
144.-
55.-

2:000.-

, ,

1,93500
621$'

.

500$ .

2:o27.tÓõ
He.-' ,

�:ooo.-

:7:500$

2:415$
900$

150$ 500$
8;690$200 12:500$

523.400

8:160$
10:040$
4:8°9$
2645700

195500
621$

500$
2:021$100
110.-

2:uoo.-

10:000$
1:000S

2:000$

8:160$
t9:800$
4.800$
1 :440$
1:000$
1:000$
500$
80{J$

4:000$
5:000$
800$

2:000$
300$

10:000$
1:000$

3:000$ ,

4:S30$
2:400$
1:600$
.3:600$
6óo$

1:800$
240$

2:400$
1:200$
600$

4:576$300
600$

1:400$
2:000$

oi

soo$'

420:411$'056 1..:4�4�á::!:3:!:!O.;:;;:1$::::4�o!!:0�_',,,,,-4t,_8_':O_Q_Ó_$__ I__02_:8_O_0_'__I
191:-9Jó$23a
612:381$280

354:887$050 '. 65:523$1'00

7:500$

2:415$
800$

'"

2:100$
400$

1:050$
140$

1:400$
800$
350$

3:051.000
350$

1:400$
2:000.-'-

1:574.2oc

1:440$

. �46.6oo

684,$400
1:850$

2:164.800
5.200

6:719.500

37:774.950

Dísoelmlneção de saldes
DISPONIVEL: Em caixa

No Banco Agr. e Comerc.
. CAIXA DE ,FUNDOS ESP}SCIAIS:,

No Banco Agric. e Com. de Blumeneu
.1 7

_.
....

680$ 5:440$
970.60c. '7:045$600
400.- 3:600$

1

100$

30ó:-
50$

150$
4'0$
200$

100$

2:400$
450$

1:200.-
'

180.-
1:600$
800$ �

'350.- .

3:0'51.-
350.

..
,
,

1.400.-
2�ooo.-

1:574.20q,

1:620.-

177.200

"1:118.100 1
2:250 . ..,......

2:419.800
5.200

8:168$409

37-:774950

2:415$
1:200$
1:000$
3:600$
600$

1·800$
240$
2:400$
1�200,

., 600$
3:05·1.:-
600.-

1:4\10.-
2:000$

1:574.�oo

3:000$
900$

30.600

433.700
400$

255.000

1:448.900

2:160;-1

1:118.100
3:000.-

2:41P.8oo
5.200

1:600$

3:000$
900$

134:189.130
57;781. 100 ., 191:970.236 .;

,\ 1:075750
193:045.980

967$200

700$
3:000$

3:000$
1:000$

• T'

,','.,

t:

-
.

Supl. p. e/saldO 1939' Dee·�Lel 72
. de ,8-0-40.

,

Supl. p. c/saldo 1939 Dec."Lel 72
de 3-0-40

Supl, p, o/saldo 1939 Deo.-Lel 71
, de 25-ß-40

;:..1

./

Supl. p,', o/saldo 1989 Deo.-Lel 72
de 3-"-40 "1;-

,

.'

Visto :

LEONIDAS: O. HERBSTER
treJeito,

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo -'- "f -,-,-,-"26" - 10 ...;_ ,040'

"Carreto"250111�:��::=»'��S�2���-::7=:�1Codigos .
- ,

. Rua Manoel Lourenço
BORGES, RI!3EIRO, de Andrade n. 14
A. B. C. 5.a Ed. TELEFONE n. 155 7}2;

Coastr·uida aas officiaas da Ride tl
' I

Viação ParaaáqSaata catharina, pelo • O'
'

Ç.'ms: I
b�"il .mecbanico· Germano Krueger I ronIos

.

aIa �\I
A conv-ite do snr. João ia.formados é pensamento. iA

de Paula, operoso agente da direcção .da Rede Vi�' = REPRESENTAÇÕES ;m

ferroviario, tivemos asa' ção Paraná-Santa Cathari B DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS -

REDESPACHOSI
2

tisfação de admirar na ma- na construir dentro em � E M B A R QUE S
nhã de 19 do corrente, a breve outras l?comotivas. _

'

.

Locomotiva n.250, que pe- para o seu serviço,
. resol E SAO FRANCISCO DO SUl: Estado de Sta. Catharina, Brasil

Ia primeira vez percorre 9 vendo dest'arte a questão Ia -:- é.
linha, construida nas otíí velha dos transportes, o ���,!Nj·m:m$·m,7IZ�I3JR.;��;m����__��;m

cinas da :Rede Viação Pa- que representa muito para Prl-me.-ra Com I Agradec.··mAntoranã-Santa Oatharina, em o commereio e a industria '.

II

"

Ponta Grossa. dos estados interessados. DESPERTE A BILIS munhio

S O Ag"nelo Chagas, por es- Anniversarios Fallecimentos, A Locomotiva n, 250, Não queremos encerrar DO EU' FIGAO ' O rev pedre Alberto Ja
fructo da vontade e perl' esta nota sem consignar- " te meio, vem externar os Com '" avanoada idadecobs, digno vigario da pa- decí t tc Festejou mais um nata Q �

cia do sr, Oermano Krue- mos equi as nossas íelicl Sem Calomelanos-E SaItaI'Il. rochia, teve a bondade de
seus agra eoimen os a o'

I" di 21
- ,

e de cem annos e um mez
dâ t

- iuito I t
'

Cama Disposto Para T� das as pessoas que pres- ICIO Ia .:a. graciosa s .

acaba de fallecer em Han-ger que, assim, a uma açoes, mUI o JUs as e sin ......,. comrnunicar nos que foi t '1' nhorita Aracy, filha dilecta
linda demonstração da ca- ceras, ao coronel Dorival Seu. figado deve derramar, dIuta.- transterlda para o proximo

aram seus audxI,los � apre-
do casal Ade lia e Artbur sa, a esfrada Isabel; a se-

id d d B itt e 81'1 a superinten mente. no estomBgo. um IItro!le btlIL sentaram con O encias ·pe-. . . . nhora Chistiane Carotinepaci a e os nossos ope- ri o ., 'V, 8e a bilis não corre JlvreDlente. l1li dia 24 de novembro, o acto M 11 ff 1 d egistro v
"

d' d rít geral da Rede ao alimentos não são digeridos e apodre- 10 falleeirnento, na idade . u,� er, o icra o r
Weber.�artos, esta percorren o a e e ,

.

cem. Os gazes incham oestomago. solemne da primeira co da comarca _

Rede, tendo J'á feito toda chefe da locomoção -ir SobreveDl a prisão de ventre, Voei h
.

. de 14 annos, de seu queri- ,CIVil .'

.

.' A centenária agora .fal-u - .
."

8ente-se abatido e como que envene- mun ão das cnanças, mar' d f'Ih JAYR id Tambem dia 21 an
a linha do sul, Manoel da Rocha Kuester !!,adarty0'n'J;ou.do é 8.ID811rO e a vida é um. cado para amanha-,..

o I o . OCCOrri o
.

-

.

s nhora Ame lecida era natural -de Lieg-
,

I t h bil - - no dia 20 do corrente no ruversanou a e
.

-

.

A sua construcção, se- e, eShPe�la mOen e, ao

K
a I

a ��a���e: raa:a!sr�= Hospital São José, desta lia Dornbusch, esposa do nitz, na Sílesla, de onde
gundo fomos. informados, mec amco ermano rue, Píllulas CARTERS para o Figado. cidade bem como ás pes sr. Oscar Dornbusch. tambemJ hProceoW'ia bseu fesl·f

' . . .

d
" f 93° t ger oonstructor da loco para uma acção certa. Fazem correr «(':> ç)) , e r01 InICIa a' em. GJ e er, "

.

.

livremente esse litro de bilis, e voei ,o"� �r,.;linl?, G
'

_ Dia 23 fez annos a poso, o ann e, ar-

minou em setembro deste motiva n. 250. ,
sente-Bedispostoparatudo.Nãocau- '0\Q)lJ u�\f.-!j o soas que acompanharam o

h' F id P' f' lecido em abril de 1913.'
sam damno: sãosuaves econtudosão féretro ao Cemiterio Mu- sen orita rt a alva,' 1

... •

anno. Podemos admirar as ------.---- maravilhosas para fazer a l1ilis correr

O ��
..

I
.

lha do saudoso snr, Anto. A famlha velo para o
livremente. Peça as Pi1lúlas CAR- ntClpa E d 1899suas linhas elegantes, em Consul Dr. La'os TERS 'para o FiBado, Não aceeite [!fI �m© r�(clllJr��

.

. , nio Paiva.
' nosso sta o. ,em ,

detalhes que rematam mui· '.I imitações. Preço3$OOO. Jaraguá, 24-10-40.- _ Completou annos dia tendo se locahs�do em

to bem, dando em conjuncto Boglar 24 ri sr; OscarDornbusch, H�nsa. Além dos fl!hos na-
Uma bella Impressão, que Terça feira desta semana .. O annuncio é a alma

.

proprietarie, residente neSt sCldos na Allemanha, Adol-
. folgamos em registrar. A Jaraguá hospedou por al- JaraDuá e

» Am-I-S4I!M TELL« do negocio! ta cidade. fo, Clara e Emma� o c�.
m�china está provida de gum�s horas o Consul gv .. sal teve no BrasIl malS

dOIS phar�lete,s!: verde e ral da l1ungria ,em' nosso Hansa DO Viajantes dois filhos, Anna e ous�
amatello, á frente; alem.do paiz, dr. Laios Boglar, que "ASA SONIS ,. D. Francisca Buch.. tavo. ,

pharol central. POSSUE ca· anda percorrendo os esta ,CeDSO .., Praça 7 de SelembrlJ Acha·se entre nós, em Fallecendo agora, deixa
päcidadê para condu,2;ir ap- dos do' sul. gozo de férias, acompa- a senhora Chr;stine W�i
proximadamente 350 tone-, 'Nesta' cidade, apezar de

.

O sr, tenente Leoni � ,Recebeu e offerece GRANDE E VARIADO SO�- nhado d6 sua esposa, o sr. ber, além dos seus filhos.
fadas de peso', .L t ,,1 sua curta demora, .0 iIIus' da.s Herbster, enviou ao TIMENTO DE ROUPIN�S. PA. . CRIANÇAS. Oentil Vieira, escrivão:lil 44 netos, 124 bhmetos e

Conforme fomos ainda tre diplom�ta visitoQ o Pre· Interventor sr. dr. Nereu . Preços convidatIvos. Collectoria Federal de Cre· tatarafne��s. W bfeito Municipal, ,tenente sciuma. A. amhl8 e er, os nos·

a S d Leonidas Herbster, com Ramos, o seguinte tele-

I
'" , --,,�, .,�.... '-.-'_" � Viajou esta semana s,os sentidos pezames..

rULta dde6!'· · e
quem entreteve cordeaI pa gramma: �dftíEMATOHN' DO,�D!�HOMMEU : F para a caPidtal RParanaeAnsle, :t-our �,em lestra, e em companhia do «Communico a V,Exa. - o sr. RiCar o (Imos l!' Falleceu a 17 deste meL,

llansa qual e.steve na P�aça da a conclusão' dos servi, �tl�ít=���:rê gre, funccionario do Mi, na capital do Estado, ó
" Bandelr� gercorrendo al:l t:.:J)�4"6':'lnSubStHÜiv•.t Disterio da Agricultura, I professor Egidio Abade

Deverá ser solemnemen- diversas' dependencias do' Ç?S sensitarios nos pe, ,�.
'.' -, '.

com exercicio neste muni· Ferreira, director do Insti,
te inaugurada amanhã, no Palacio Municipal, ein cons mnetros urbanos, e .sub·

. - - _. _.

cipio. tbto .de Educação.
seminario de H&�s.a, a es- trucção.

'

urbanos dos dlstnctos - De Hammonia, onde Eiemento de ,remarca.da
}fad-a Isabel•. a gru�a de N. O. Dr. Boglar visitou destt' municipio, apresen ..P·.ro·' .. H9f,ma Coro.nal'EmlolloO Jourdan

fora a passeio, em gozo distincção nos altos planos
§. de Lourdes. O acto te' tambem, .de automovc:1, '�m tando 'os seguintes re.. <;Ie ferias, regressou hon do ensino em nosso Esta'
Já a presen!;a . dos mem- companhia de sr·. ·Francls- . . It cl . J' . "3.

_

tem, acompanhado de sua do, o seu passamento foi
1?rb�"aä-iCOngl-ggaçlo Ma-- ICO fischer Senier, alguns su a 05_; aragua",

, .
_ , .. exms. esposa, ;0 snr. Max, sinceramente sen·tido e abre

'rtanl'là,. daquella yílla. além pontos do in!erior jara- pO,p.ula�ao 2,568 e 537
.

A Commls�ao pro herm,a Coronp.1 EmlllQ Meldola, operoso gerente um claro que difficilmente
_de outras aSSOCIações te· guaense, espeCialmente a habltaçoesi Hansa: po< Jourdan, desbra�ador e colomsador de Jaraguá, da succursal do Banco -A. será preenchido.
!igiosa,s., Pela manhã, abrin· zona de Oaribaldi.. onde pulação 1,'611 e 347 ca- ,appelJa para todas as pessõas que rec�beram lis- gricola e Commercial, nes- Moçü trabalhador, mo-

do o programma, dar;se_' ·teve. ,

c o n t a c t o c0ll! sas. tas é que até agora não devolveram para que ta cidade.
. desto, sabendo ser collega

o hasteamento do Pavllhao ,patrlclos ·seus que para ah . O.' r'" b
. dI'

. ,

'b .
' - Com destino a Ca,' e chefe ao mesmo tempo,

Nacional e em seguida o imigraram haÖ 2.nnos, Co I .

.

s s�rvlços con !n,u�m por c: sequlo, ev.o vam ,as ,�esmas, su scnptas noiQha-s, esteve quarta feira as ultiirias provas de admi·
da bandeira do Christo Rei. Ihendo de tude ii melhor no mtenOJ� do mumclplo, ou nao, agradecendo desde ]a todos os donatIvos em Jaraguá, tendo. se hos· ração e saudade que rece"

�o. proaramma consta,!, impressãe.
.

"

, sem novidades». enviados. pedado no Hotel Becker) beu - dizem'IDo os dia-
diversos numeros e&portl- .

'. .

, o sr. desembargador Eurico rios· da Capital � evale-
vO& e terá o seu enctrra'

.

ERnes Torres, Presidente ram como uma justa con·

mento á noite, com a re· do' Tribu.nal de Appelação sagração ao mestre exem-
,presentação de uma peÇa

� do Estado. pIar.»
religiosa. � Regressou esta se· A enlutada famiUa cCor·

mana·� Curityba, onde re,. reio do Povo. envia às
side, o sr. dr. Elias Karam, suas·mais sinceras condo'·
advogado.

.

-lencias ..

- Seguiu hontern, com

c tI em da tabella, até a
,

capital do Paranã, onde te
rá curta dem'ora, a senho·
rita Erna B, ueckheimer.

j
- Esteve esta semana

nesta cidade o snr. Victor
G. Aguirre, rep,resentante
da Perfumaria Myn"irgia S.
A., do Rio de Janeiro.
- Passou terçà·feira por

esta -cidade, com ::Ie.:;tino á
capital do Estado, o snr.

coronel Lopes. Vieira, ex

commandante da nossa

Força Publica·

A Locomotiva D.

•,

I
..

I

Tbeatro
Está marcada para hoje,

no salão Buhr, a primeira
representação do grupo
cAbdon Baptista». O gru'
,po ,é composto de distin,
·etos elementos do nosso

meio '!iocial,
.

e sob a di-
-recção artistica do profes'
sor Manoel Karam, vae de-

. czerto nös dar loge, na in
ter-pretação da peça esco

lhida, um dese,mpenho que
satisfaça a espectativa com

que o nosso meio vem es
perando

.

a sua astreia. Se
gundo soubemos, a ren

d 8 das en tradas será re,

servadas para a caixa
do Hospital São José. ,E'
um gesto' que só despert�
sympathias esse dos COITF·

ponentes do grupo thea·
traI eAbdon Baptista», que
certamente ttrá logo uma

plateia á cunha para ap
plaudil·os, na sua primeita

,

representação.

, I
\

ETERNO DESORDEIRO
Oh mar, que estâe bradando eterno grrito
de libe-Vdade, sem poder achar
a- chave que do earcere maldito
venha abrir-te os .portais, de 'par em p_ar! '

Insubmisso I... Quer chores teu delito,
quer tentes - louco - as rochas esmagar:
Além dos teus limites de ,granito .

não passarás, jamais, oh grande mar t.;

Podes, com toda furia, arremessar-te
contra a muralha dura - dura e fort�:
Hás de ser rechassado em toda' a parte!
Não fôras tu, igual a muita gente -

eterno desordeiro - tua sorte
melhor. de ser. havia, certamente. ,

ADOLFO SOETHE.

Nascimentos

O lar do snr, Celeste
�resti!1i e d� sua exma. es

posa, foi enriquecido com

o nascimento de mais uma
herdeira, que tomará o no

me de Rosa.

Em sua residencia á es'
trada Itapocú, falleceu a

10 do corrente, na avança
da idade de 91 annos, o
acatado colono Ernst Trau'·
gott Horst
O extincto. natural da

Allemanha, era veterano da
guerra franco·allemã de.
1870 71, tendo tomado par·
te nas batalhas de Met,2;,
Sedan e Paris, e immigrou,
mais tarde, para o Brásil,
dedicando·se á lavoura na

estrada Itapocú, onde resi
dia desde 15 de Nevem'
bro de 1889, Sua esposa
fallecera a 26 de'Dezembro
de 1930. Deixa Ernst Trau·
galt Horst 5 filhos, 29
netos e 43 bisnetos,
Aos enlut.a10s «Correio

do Povo�· apresenta cón·
dclencias.

Enfermos
.

Victimado por pertinaz
':

.

I
enfermidade falleceu quin-.Acha.se enfermo, reco· ta feira em Rolandia, Esta.1�ldo a um quarto �o Hos· do do Paraná, onde havia

pita! S, J?S�, o �emno Ho· se estabelecido, o sr. Chris'
nO�lo, fllhmho .do nos�o fiano Joã9 Leopoldo Har
amigo sr. Augusto Tomehn .. ger, filho do sr. TheodoroO seu estado. ao escre Harger. ,_residente nesta ci
vermo.s �sta' nota, apresen· dada. O extincto. que dei'
tava ligeira melhora.

xa viuva, d. Elfrieda dos
..

I Santos Harger, contava a·

Pharmacia de Plantão f penas 27 an�os de ida��.
. A' exma. !vluva e famlba

Estará de plantão ama· I Harger apresentamos peza-
. ,nhã a Pharmacia Nova, meso

-

EXiJAM O SABÃO

Virgem :Especial idade
de WETZE,L & elA. ._ JOJNVILL.E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


