
.Ml --� .__ � 1H._____. .

Com exp�siv� es�aC1Jlo"reUc!!!!::L�;=�a_ fsplanada do Russel,
-'----�rlo inicio. a 1 do :.corrente, tia.�capft�1 d•. Republtca,'S''''COlllme1llDl'l�'''cJ-deu..ntõ'ila Rev_oluçlo Brasileira, que levou

ao poder o sr. Get,ulio· Vargas, cujo lov.,rn�, em boa Jlora ,aI;Jriu para q paú uana verdadeira renalceftça ele ordetp etrabalbo.
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·Irr·"rIMADOS! •••

RIO, 30' (A. N.) - Noti
cias recebidas de Buenos
Ayres informam' ter causa

do a melhor impressão o

material apresentado .pelo
Brasil, em matéria de si..

derurgia e metallurgia, na

Exposição Feira que o nos

so paiz está realizando em

Buenos Ayres. O Interesse
que desperta a siderurgia
brasileira nos circulos com
petentes é enorme. O coro

nel Carlos Martinez, dire
ctor da fabrica militar de
aço nó Brasil, - realizou no

Circulo Militar da Argenti..
na uma conferencia sobre
a industria dç aço no Bra..
sil, evídencíando o progres..
so alcançado pela nossa
industria nesse. terreno.

Os sinos tangem enchendo o - ar da manhã,
na plangencia commovedora das grandes tristezas
collectívas. Dir-se-la que a alma do bronze sente

com a abria humana. Dia de Finados L. Horas de
renuncia e de recolhimento, porque não ha nin-

guem que não tenha os seus mortos.
A humanidade, soffredora sempre, iIIudida e

-

esperançada sempre, aquieta-se, desfiando o rosa ...

rio infindo dos sonhos que se foram com os entes
,que não voltarão mais... Como fica tão longe a

bemaventurança 1. ••
Dia de. Finados!... Lagrimas... As necropoles

enchem-se de Ilores, sobre as quaes o sol, indif

ferente, cae em cheio, seccando as lagrimas que a

dôr fez cahir... Cruzes! Piedosamente ha .uma
-� . , ...

saudade que vicéja junto de cada- campa;· � A har-
monia dös sons que se eleva dos corações - faz
se harmonia universal - vibra, consola, irmana_
ern todos os logares onde haja urna 'lembrança, um

-

norne que não pode ser esquecido, uma saudade

que nunca desapparecerá .

porque, todos amam e

todos soffrem.

-.- Redactor ;: João CrespaDlrector-propríetarto r HONORATO TOMELIN Tel cCorpovo:tCaixa 12

Anno XXII ,;;.. . .. s. Catbarjna
_ ��., N. 1.0S!Sabbado, 1 de Novembro de 1940Jaraguá '."

A 'colonia agricol� de Goyaz
Rio. - A Colonia Agri- veitamento intensivo do e

cola que o Presidente VéU- lemento indígena local.
gas resolveu fundar em Segundo communicação
Ooyaz deverá occupar uma do director da Divisão de
area de cerca de 40 mil Terras e Colonisação; o

alqueires, dístãnte 200 kj- colono terá toda a assís
lometros da capital do Es- tencia, não só .technica co

tado, á
-

qual será ligada .mo financeira. medica e

por uma estrada 'de roda- hospitalar. Campos de cu1-

gern de primeira classe: Os tura funccionarão na refe
lotes desse nucleo serão rida colonía, que manterá
distribuidos exclusivamen- tambem um aprendizado
te a brasileiros com o apro- agrícola. .

L

o proximo orçamento e a pre..visão de um
trabälho sadio' e constructor

o orçamentopara o exer- 258:339$400 apresentando controle de todo o mate

.cicío de 1941; já submet- uma differença de .. -: .. rial pertencente ao munici

I tido ao Departamento das '17:008$"100, .f· favor deste 'pio, quer na parte acquísí
I Municipalidades, alcança a exercicío. .' tiva como para distribuíção
importancia de 500:000$000, E nesse crescendo que e guarda respectiva.
calculada a despeza em se affirmará logo que ces-

r
Os motoristas terão. tam

igual quantia. sem certos factores" alheios .bem assegurada a situação,
Já tivemos occasião de á nossa vontade, alcança- em face de .leí recente, Os ...-.....---------....--------••

frisar quanto têm sido ani- remos, neste exercícío rnes- quatro cargos creados ,se- Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos -Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIALISADA

madoras as arrecadações mo, o quantum calculado rão . preenchidos, 'com os-

em nosso munlcípie, como para o proximo exercício. que 'ora se acham em exer- DR. SADALLA AM I'N
índice real de um desdo- -':- , c cicio, uma ,vez' que-satís- CONTiNUA EM'JOINVILLE .

_

bramento de -energías sa- lucrarão de façam. os requisitos exigi- Consultas: I5'de Novembro 580 � Res.: Abdon Baptista"ISO
dias, 'Ordenadas, mantendo

"-

':, dos pelas leís estadoaes.
o nivel de progresso que

-

., d' ,_, ,.,.,.,.- "

se positivou -rnalgré tout-, 'Os�trabalh(')S de constru-
desde a colónia, em jara- cção de , novo

- edificio da

guá-districto, até hoje. Prefeitura e' Forum da co-

Assim é que.. para ócom-' marca, obra qué ficará co-

IJ parativo das ,a.rr�.-9adaç_õe�
,

.mo attestado.vívó de uma Curityba. (A. N.) - A

bondade e infinito do .I.o semestre de 1939, 'gestão, aeham ..se 'já . em prefeitura municipal desta

'11
que 'montou a 241:331$300, vias de .conclusão, espe- capital está negociando um

temos este anno, em igual. rantíó '
o" prefeito-Herbster empréstimo de 20.000 con-

.

d d
. f

.. - tos com a Caixa Econo-
����=:=:=:��=:::::::==:?-�=====;:=��_�p;er��o�o�,�·a�s�o�m�m�a��e_:.�.; azer a inauguraçao, em
,;;

•
. .

.
. - acto solemne, dentro" dos mica.

I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.,••••••••••••,•••••• '.1•••�1II' primeiros tres mezes do
. ,. .

.. ,
.. .anno próximo.

Ao mesmo tempo está
sendo feito o ajardinamen
to da praça da «Bandeira.. ,
em cujo centro será collo- Rio. - O Presidente da
cada a herma do bandéí- Republíca assignou decre
rante n. J da nossa histo- to, na pasta das Relações
ria, coronel Emílio jourdan, Exteriores, nomeando: Os
encommendadà ao esculp- waldo Orico, commandante
tor Fritz Alt. - Eugenio de Castro, Ousta
Jaraguá assistirá, desta vo Barroso, capitão de fra

forma, no, mesmo día, con- gata,Sylvio Iraty Affonso -.--.���:..�:.:.:.:::-.-.-.-.-;
, ferme pr�grap1ma "que v��,da 'Costa, coronel Emilío IISTITUIO ROCHliDURESser orgamsado,. a hapotheo- Fernandes de Souza Doca,
de um presente que é uma prof. Pedro Calmon Celso
radiosa real�dade e a con- Vieira e

_

embaixad�r José
sagração de um passado Carlos de Macedo Soares
que é lembrança e é or- delegados do' Brasil ào Col'1'�
gulho, pelo exemplo de gresso. Luso-ßtasileiro de
constancia e de trabalho Historia, a realisar-se em
que legou a geração de Lisboa, no corrente mez dê

serviços munici- hoje. novembro.'

.

Os sinos, tangem enchendo o ar da manhã.
Horas' de recolhimento. Orêmos, então, pelos que
se foram. Pelos que peccaram, - porque' o pecca-

" 'do é humano. Orêrnos pelos bons e peios maus;
pelos impios e pelos crentes. Pelos que morreram

consolados pela grandeza dos actos heroíces
'

que
praticaram. Pelosque não tiveram a extrema-uncção

.

nem o arrependimento das culpas, que eleva' e
redime.

, Orêrnos 'por Deus, infinita
perdão.

Empr-estiano da
prefeitura de Cu..

rityba

Congresso
Luso..Brasileiro de

Historia.
Casa fundada em 1903·

�,

E�I�Dbo d'e'Arroz '.. FabricaS de QueiJO,'
: Manteiga e Baaba,

Exportaçlo de Tabaco- .. �pra,_e vende
,

productol do' paiz •

MATRI,Z: JARAGUA.; DO- SUL,'

Exclusivamente para mo
lestiag �e olhos,' OUfJid08,

nar'8, -e. gar.ganta.
Dispõe de,apãtelhos os mais
mode�_nps Jlara exame de �

, sua especialidade.
' .

PaI. Rlchlin. Rua do Principe
, Fone, 334. JOINVILLE

----------�--------:-- iE2�
End. Tel.: .OROMAIA.
Codigos:
BORGES, RIBEIRO,
A. B. C. 5.a t:d.

CAIXA POSTAL �. 34
Rua Manoel Lcarenço

de Abd�ade 'no ;114
TELEFONE n, 155

R8BOVIAS
()rontosmaia

,

'REPRESENTAÇÕES
DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS'

EMBARQUES

SÄO FRANC;SCO DO SUL'
'

Eslado de Sta. Catt:�rina, Brasil

Refugiados de guerra chegados ao Rio

.. '

r
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Pomada Minancora
·Corff-.ro do Povo' , --;c:_ '2 -

•
MODELOS BR04DWAY ,V�;il!'-(_�

"A melh�� ��rta em radio, Jall.�1�\� t
, ,ffereclda no �fcado. .' -4.� .

"

brasileirol" "

" '-,�
, O, campeão da, aota e aeDsaclonaJ SerIe
"B�o.mWAr � o lIIodeioQ-!2, ReA VICTOR
offerece esse ftCIIptor de sela Glvulas IiOm;
o aperféiçoameDCo techDlco mais notavel Wes- ',,'"

tes 'ultimos &empoa ",DaDOBR4MENTO DB '.'

FAIXA"
"

,

A &'rie'�aaDwbu 1JIcJu.'OB�OS __ >��;"
deJ'os' ineguaJavelS••• appareJhos 4Ie lia""'... �)),
radios d,e eorrente anbersaI (AC-DC)... for-

'

ml'!_&veis radio-electroIaa. •• :� Udos a.
,

carao maravlJbado8 apreelllDdo .. DII9GI
'

�BROADWAr: IBepHàentam .. ftI6ree_
xlmos em radio.·; ... mDVeis mais eJecanteI,.. ,

" aaaIa ...� CJU, ......... até hoje. :",,�,*'.......-.-.�..::��Mais dI-3!ß fIIilh6u d6 Wl'l1.lllMRCA '.Iido
, ,;

*
, c�prada.r telos pp.stIidom d8�. �r4 .

�ua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná Para maior satisfaçio de .,_m aDI bat +,;
,

' ( �CÚo é ��nsaveJ onJr as estaçiea Ia- s � il
hp .-. ...._...... do lIIo4eIo

Estão em pleno func-ionamento .as aulas. de temaclonaes da ReA Vlc&cw-NBC WBCA. "BROADWAY Q-za 80 Apate ':'RC�
WNBI de N_ YoIk.

'; VICTOR maJa prvsbao. Terá" 1-

admissão.á l a.tserie do Curso fundamental "
� 1ft lar .. prua muilDo por�..

, WRCA. -e • • 21,630 tca. - D6'70 kC& ',- " ó preço mlnJme. r» .. '

.:

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste WNBI • <."'. • 1'1.180 kca. - 6100 kcs. ' ,,--#.,,�y,..... ,

�aculdaJ�rsd�oCa..����::·_Jo Paraná �,--,,<C,; �, �t:4.,��".""�.,' (ESCÓLA� REMINOTON)
� r\.C V#4

_
"

Fiscalisada pelo Governo.Pezíeral Distrtlluidores: H.
-

JORDAN' C!I elA.
CURSOS: Propedeutico, Perito .Contacor e Au- � j, " '

Consultado e residencia :
'

-
' Rua Marechal, DeojórÓ

xiliar de comércio. Internato e Externato ' JARAGUA" JOINVILLE
'

"
'

���������_��������������.���������������t m�nle chamados a qualquer horn do d� ou �a n��

FRA�OsT:m��MlCOS! 'Escritori'o de: crcívoccrclo BB X««UC(C«««II

����.��E���o._ ne. .'Ma',�inJ1· .··LO)Jo� MOVOIaSBm', 'goraI'1 �_""_, Diarirnenté 'atende-ser'neste escritorio ,piara' servi
Tó.... -

'

, çós .judiciarios e àdministr�'ti�os." '

,......,_ ... ,';:::!: ' fALA·SE PORTUOUÉZ, ITALlANG eAL�MÃ� A Casa May Bt Fischer acceita qualquer en-

'�Icrophut_.' "

(Das 7 á l'Z horas)'
..

,

'

,comenda de moveis para salas de visita -

l..IiiiíiiiiiiU' Q,n'velec:etaÇ81 JA�AGUA' R,ua Mareéha:. 'Deodoro � jantar +: dormitarias - casinha escritorios

VlNHÖ·. CREOSOTÂOO � Prediq, Ellleriçh Ruysam
...�i

" ':' etc Estilos modernes - de todos 05 preços
._..,acIor.d.u4d..

I" H.OTEL, BECKE�R' '.' II Catalogas a disposição d?s distinto� clientes-..

.

•

• "
"

'- _

•• 1
_" "

' r ' SEMPRE EM STOQUE.ß .

�- :--__-x
Rua CoeI-. Emlllo �ourdán .' - -. Jaraguá?o ._�ul ,. Colchões' Ee cqmos

ßI- --I maior descoberta III E.�tá sltuad� no melhor .po�to da clda.de. QuasI vIs-á": , ,/ (Patente' a le.rtrma) .

r ,', ,f

1115
.•

-I' h Im
Vb á Estaça'O�errea. Drspoe de opt!mns ,accomoda � "

.

I
� ,�, ,.,'" : d M A R TIN S' J A R U O A

para f m u, e r"ll ções e of!erece \o,m�ximo conforto �os srs:hospede's,,, \ '.
de diversos t:8,m,nhos ' "e .' ,',

t FLUX()... I '

'

" Banhos quentes e friOS. ',' Bm)_«••«.e«e�.a :, ,R�� Barão do Rio Branco n. 6? !.

(. ,I H.YOIENE -: CONFORTO - PRESTE�A· " '
'

! ", l

".' '.,.
Todos o� quat.os e appart�m entos, c,o,!, àg'Jl�'

SEDATINA Ltnha de Ommbus á porta Preços razoavels.
'

. . _. -

corret1te quente e fria- ,',
�

I ��:���: �:�a;.11 '

Prapri.tario' Carla. Albus, Bànno"': Agricolá O, GoIDIDBrcial Ele;.�!:rd� ��:;::a�CO;'r;:�:�: �::i:::em
II' : - rá dôres I:: Hildebr�Ddo A. Gomes, ,'.' 1t' ,I I ,;,' '['

.

"

,

Automovel na Estação
Alivia as colicas I _ _' '1 ''1 ,de B u rnenaU

'

I uterinas em 2 horas II S O I .,C • t a d" o r' : ri' �,,;
,

: :" " ;
·Of·

-

.,

'

C:U R I T Y B' A '- PARANA' .. BRÄSlIJ

I
Emprega·se com vanta'II' . . .

'I ,

FILIAL! : .JJARAGUA ,- Rua Cei. Emilio Jourdan r==:i,�::;':,:;;:;:;;:;;:;:::;_:=.i�============:::::'
gern para combater as I provlslon�do �el.o Trlbu,nal de Apelação, registro n. 236, e devi· '.. ., ., ,

,.' ,'I >' I
.

flôres Brancas, Colicas III
damente �nscnto na O�de� dos Advogados do' Brasil, Secção de Caixa Postal n. 65 � End. Telegr.: cCAIXA» NAO TUS',SA. TiO-ME·, O

Uterinas Menstru e a'
S. Catharma, com eSCritoriO em JARAOUÁ, onde ,paga os devi·, "·Matriz: 81umenau �.

-

.'

pó� o parto. III dos. impostos de �OLICITADOR DE CAUS�S, oferece, os ser ,f:�Jiai$,em:, Joinville, J�lraguá, Hamonia e Mafra ,� ,çt � XARO.PE,
E' poderoso calmante, e ViÇOS compativels com sua profissão a quem deles precisar. ._

-

� /I

€I Regulador por excelen II
-

. r- CapitaLsubscl'ipto:. 3.O(JO:OÓO$OOO J ONTR'IJ'giSSEcia fLUXO·SEDATINA' Cure seus
.

) b d' h
. Reservas ca: ,600:00'0$000

III p�ia .SU2 cOf!1provada II
• ma es e poupe s�u" om In eIra Depositas 'e saldos em C/C: 20.000:000$000 , :

II� eflcacla é receItada por comprando na - -J '-
'

• • f-----------------I

'11 mais delO.OOO medicos.111 PharlDaC.-a N'o
F::tz to�as as 9peraçoes bancarias no PaIs.. US10I HA 25 AHHOS' - D MElROR E I MAIS BARATO.

�
fLUXO SEo,ATINA III

"

.'

va " 'Abona em contas correntes juros' de II

encontra'se ,em toda
>

• de ROBERTO M. HORST
"

2070, 40/0, 4,1/20/0, 5% e {joio milhare. d. alia_lados C8mprau. I, UD valor

parte. III a que dispõe de maior sortimento na 'praça e offerece' Os juros säo pag?s ou capitalizados Semestralmente. --------------------
.!iii!ii!;:�----:.c seus artigos á preços vantajosos. . Deposlte 8S euas economias no '

tIIl2llIIliIrtllIIlIIlIIlIIlI1l11li1t11l11l11t11l11l1ll11ll1t11l11l11li1l11f91l11l11l11l11[9j
Banco Agr ico Ia e Come rcie I de BIume'nau

ICU'IDBDO II
A economia p�r�d�d!e

.

II' ra ' · III Va. S�. depositando mensalmente alnsJgnUicante
� . 121 quantIa de 20$000, numa cDnta "Deposito Popular"
a:::!II!l

'

iii 8. 4,1/2'/., aja economisará
'

til Preserve a sua saude COlD a iii Em um ano Rs. 240$000 mais os juros de Rs' 5$872

&1 '

' IXI I
Em. dois anos Rs. 480$000 mais os juros de Rs. 22'905

l'X1
'

' IX!' Em treis anos Rs. 720$000 mais os Juros de Rs. 51$637
IXI

CC (tj)
,- III Em'lu'Vo.no, R"- m.l, '" i'ro, de lã,- ,

111 �(""S(.� � IXI I
Emcmco anos, Rs, 1:200$OOOmais$sjuros de Rs. 144$271

I
I. .' '1!!! 111 111 IXI Em dez anos Rs. 2:400$000 mais os juros de Rs. 626$759

.ossa III (Dos juros são deduzidos ainda ":1· referente �uota de previdencia)

I
iii HORARIO: Das ·to ás ,12 e das 131/2 ás 15.

"
.

iii SabarJmr Das 10 ás 11 t/2.

A anelhor,' anais adequada e li .'. .... _

fi anais barata
�

111

I ;
� Peça informaçies á: joio Emmendoerfer I Produto de alta qualidade para DOCES,

,

Deposfto de Madeiras á Rvenida Oetulio Vargas. • 121
.

BOLOS, TORTAS e quaesquer
, fi) " , '?

'

'

111 P�STELARIAS/�-
., lIJillIIlI1f11I11I11I11I11I11I11Im1tmllJfi]lIJlIJlt1l1JlI1l11ltlliJ.lIJillIJ�IJl iIIIIII....._�"__

·

__...f"'_1
'.

D'OC-E tAR .••• �

CARLOS MEY

A Farrnacia Cruz,
LIe Avaré, (S'Paulo]
curou com a eMI
NANCORA- úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinvillo, curou com

UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! !' !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saúde e

clinicas particulares.
AVISO iMPORTANTE: - A verdadeira =Pomada
Minancora lt nunca existiu a não ser em suas
latinhas originais com o emblema simbólico acima.
.Reccsem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original. '

REPAREM BEM AO COMPRAR!
E' 'um produto dos Laboratorlos «MINANCORA»

de JOINVILLE

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

NUNCA EXISTIU
IGUALI

ii"
f 111.
---...

animais.

,TIN,TAS· ESMALIES··'VERNiZES;
YPIRA'N,GA :11.II'í ;',";

,� IItO'I'EG'EM CE EM'BELLEZAW
. ,

.

,
Ni� pinte sua Célse, s�us moYei��

.

etc. sem utilizar o insubstituivel
mateÕ41 YPIRANGA

•

'�6u�fßdusiyc� .� �Ginásio Parilionon Paranaense
(sob inspeção federal permanente)

Diretor,': Dr. Luiz Anibal Caldera'ri ,�'9
�

.

1l�\�\
._ .... -- ,

';\\ IloAo Prosdo�lmo' & FIUlos I,

\ �\\ . Rua 9 de Março" � JOINVILLE
IDr.Waldemiro-Mazuréc�e..

Medico
"

CASA DE SECCOS E MOLHADOS
Fazendas, Ohapêos, Miudezas em geral, Louças

. Fefragens, Vidro», etc. '

,

Generos Alimenticios
de' primeira Qualidade

FerDlentoMedeiros

;�.

.. ,:0.\;;"'0
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Corrdo do Povo - � - 2 - 11 -:- 1040

Destino civi I is'ador'
DE JOSE" FIRMO

'(Especial da UBI)

Vais a Pharmacía de Plantão
Um habíllsslmo I .

Esbrâ de plantão ama-
medico S. Francisco? I' nhã a Pharmacia Nova.

Possuidor de uma das mais vas- Queres comer uma boa
tas clientelas de Pelotas. fala so-

.

.

_."'�bre o �EITORAL DE ANOICO peixada ou camarão,
_PELOTENSE • -

It 't é .

�Eu,

�bai.�o assig.nado,. dO'"!tor Antes das refeições?
I.

.

nao esi e, no .I.a'.,em sctencias medicas cirurgicas
.

B 4 I C 4 I
.

�ela faculda�e de Medicina do

� � � � � Um eallee de M T
I o.e eD.ra

Rio de janeiro, attesto .que o arca rago IPeitoral de Angico Pelotense aguardente ,_;
offerece vantagens sobre outros ! Sao Prancisco
similares no tratamento de mo-

Iestiás em que seu emprego en

contra indicação.
Dr. Balbino Mascarenhas

Este excellente remedio, Indí
eado nos casos je tosses, bron
ehítes, resfriados, influenzas, asth
ma, etc. encontra-se em todas
as pharmacias e drogarias do
Estado. Pedir sempre o « Peito
ral de Angico Pelotense».
A' venda em todas as phar

macias e Drogarias do Estado.
Confirmo este attestado. Dr.

E. L. Ferreira de Araujo (firma
�ecolhida). .

Licença N. 5J 1 de 26 äe Mar
�o de 1906
Deposito geral' Laboratorio Pei-
toral de Angico Pelotense .

Pelotas, Rio O. do Sul
Vende-se em toda aparte.

I

Distribuiçäo de sementes
Aos lavradores registrados, está fornecendo

sementes a Ajudancia Agricola Federal nesta Cl'
dade.

Os interessados, ainda não registrados 110
Ministc:do da Agricultura, deverão comparecer

. munidos do talão do imposto territorial da Coi ..
lectoria dc- Estado.

.,..,

GO/CH IRML\O/
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i��

Soe. oe Atiradores «Goneoroia»
De ordem do snr.Presidente, convidam-se os

srs. seclos da Sociedade acima, para uma reunião
geral, no dia 2 de novembro, ás 8,30 da 'noite.
no salão Fabris, pata tratar de diversos assump
tos da mesma. Será esta reunião intransferivel e

realisada com qualquer numero de socios.
A Directoria.

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

I vinho �7co=oseIe" C�S

M A X W I L H E L M
Vinho

�;'ti�: e '_VlS"1
� Vermouth"

.

M�yerle ",Underbeq �
""."'''E.,,.r.•.,,r•.,,��
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Fabrica de Clcarros cSudaD� S. A.
, GrandeConcursoCarteirasSudan

Instituido, ,ara 1940, pela luccursal de·Joinville
Vêm despertando todo

D tnteresse o «Grande
Concurso Carteirli.s Su
dan 1940», promovido pe
la SUCCU18al da afama
da fabrica de cigarros
.edlada em Joinville.

Premios - Condi
ções

Apuração
A apura9ão será feita

tomando se por base es

eandídatos que acerta'
rem o quanto contem de
cigarros Fulgor � Soler·

Tropas italianas occupam pontos
estrategicos na Ureeie

Grande EDlpreza ADlericanopolis S. A.
Séde em SÃO ,�AULO Director-Presid�nte: Dr. Alfonso de O Santos Agencia no Rio de janefro

Rua Senador FeIJó n. 205 •

Rua Ramalho Ortigão n. 9
8.0 andar Fundada em 1921 Carta-Patente n. 32 2.0 andar

Resultado da Loteria Federal do dia 26 de Outubro de 1940 .

2.0 prem io 135
3.0 premio Ts9 20:000$000
4.0 premio 129
3.0 premio 489 10:000$000
5.0 premio 036
3.0 premio 489 5:000$000

Centena 308 100$000 - Centena 803 50$000
Unidade 8 isenção da mensalidade de Novembro

te - separadamente a ceberão OB tres lindos A agencia norte-america que este havia posto á dis

qusntldade de um e de premtos expostos. na United Press informa posição da esquadra ingle-
outro a urna acima. que a proposito da invasão za as aguas e os portos
Caso não hajam cano Duração do Con- do territorio grego pelas da Grecia para a realisaçlo

dídatos que tenham R- curso forças italianas o primeiro de manobras, além de ter
certado as quantidades ministro da Orecia, general permittido a formação de
exactas desses cigarros, O concurso durará até Metaxas, dirigiu aos repre- um corpo de informações
então se tomará por ba 31 de Dezembro de 1940 sentantes diplomaticos da- inglez centra os ínteresses
S6 quaea o que maís se procedendo.se no di� quelle paiz no estra.ngeiro da Italia. A nota do gover

aproximaram do conteú utll Immedlato, fi apura- i
um telegramma, circular, no italiano aocrescentava

do dos cigarros que to- 9110 annuuctando-se en- Nesse telegramma relata o que deante disso a neutra
Para candldarse ao rem verificados conter a tllo' quaes os candidatos general Metaxas que o mi lidade da Oregia não pas

Concurso Sudan, - que urna, ve�cedore8, sendo pro- nistro �a ltalía em Athenas sava de uma pretensa neu

offerecevaliosospremi08,1 No caso de empate se cedida ti entreea dos lhe 119V18 entregue, ás tres tralidade to que o governo
sendo o 1.0 uma blcy. recorrerá a sorteio, en- premios em dtit: desíg- horas da manhã, uma no italiano, afim de garantir
cleta allemã, o 2.0 um tre os que empatarem, nada, o que será com 't� na qual o governo ita· es Interesses da Itália, tinha
radio de 6 válvulas e o pata clasettícação do 1., municado por ínterme- bano reclamava contra o resolvido oedír ao governo
3·0 um radio de 5 val 2. e 3. colloeado. que l'�. dio da imprensa. governo grego. allegando grego a ocoupação por tro
vulas -, é necessario ---_

que o tnteressado apre,
sente vinte corteíras va
stas de cigarros de qual
quer producto Sudan, do
preço de $500 para cí
ma, recebendo em troca
um coupon numerado e

sellado, onde deverá es"

crever o nome, endere
(lo e a quantidade de eí
garJ,'os - Fulgor e So
Ierte - separadamente
a quentntade de um e

de outro - que contem
a urna exposta na vitri
ne da Loja Sudan, á rua
15 de Novembro, 392 -
Joinvllle. Feito isso de
posítarä o ooupon na ur

na de apuração.

Edital de primei..
rapaça

O Doutor Arno Pedro
Hoeschl, Juiz de Direito Edital de primei..

�:t�doOmda:�:n�: �:::�::: ra Praça
Brasil, na forma da lei, O Doutor Arno Pedro
etc....

. Hoeschl Juiz de Direito
Fa90 sab�r aos que o da Com�rca de Jai'aguá,

presente edital de primei. Estado de Santa Catar!.
la pra9a com o prazo na Brasil na forma da -------------

:: d::le di��!16��1�i::: lei: etc.
'

Edital de primei..
tiverem, que findo esse Fa90 saber aos que o ra praça
prazo hllo de ser arre presente edital de pri
matados por qoem mais meira pra9a, com o pra- O Doutor Arno Pedro
dar e maior lance ofere· zo de trinta dias, ,virem Hoeschl, Juiz de Direito
cer no dia 5 de novem. ou dele conhecimento ti- da Comatca de Jaraguá,
bro' do corrente ano, as verem que. findo esse Estado de Santa Catari.
10 horas, ás ,portlls do prazo, hllo de ser arre· na, Brasil, na forDia da
Ediflcio do Forum, desta matados por quem mais lei, etc.
Comarca o bem penho� der ou maior lance oIe- Faço saber aos que o

rado a Artur Scoz, na recer, no dia 26 de no- presente edital de pri-
89110 Executiva que lhe vembro do corrente ano, meira p!'a98, com o pra
,move Arp & Cia, a sa· ás 10 hQras, ás portas zo de trinta (30) dias, vt.
ber: do Edificio do Forum rem ou dele conhecimen-

1. Um automovel Mar- desta Comarca, 08 bens to tiverem que, findo es

ca cChevroleb, motor penhorados a C a r los se prazo, hllo de ser a1"

n.1.049.855., carroserie ti. Richter, Da ação exp.cu· rematados por quem mais

po aberto, cÔr vermelha, tiva fiscal que �he move dar ou maior laDce oIe

que foi avaliado em .. ,.
a Fazenda Estadoal, a recer, no dia 26 de no,

1:500$000. saber: vembro do·corrente ano,

cujo bem constante do 1. Um terreno sito no às 10,50 horas. ás portas Jor�e do Amaral Faria, Fiscal Regional da
auto de avalla91l0 e au lugar Ribeirão Cacilda, do EdUicio do Forum des- 3a RegIão da Secção de Fiscalização de Armas
to de penhora de folhas com as confronta9ões de tR Comarca, os bens pe- Munições, etc., com séde nesta cidade, convid�
dos autos da referida direito, com a area de nhorados a Carlos Rich·
a91l0 executiva, silo Ie, 20.000 metros quadradofl, ter, na a9ão executiva a� pess,:as que .possuem armas registradas e que
vados em primeira pra- avaliado em 400(000; qu.e lhe move a fazenda a�nda nao revalidaram os seus registros já ven

ça de Hasta Poblica de cujos bens constantes Municipal, á saber: cldos a preencherem esta falta imediatamente
venda de arre�ata9fío do auto de avalia91lo e. 1. - Um terreno sito afim de �vitar consequencia� desagradaveis. E, pa�
pelo total de 1:500$000 do auto de penhora de �est_a cidade a rua Ben. ra que mnguem alegue ignorancia lavrei .

(um conto e qumhent08 folhas, dos autos da re· lamm Constant, ruendo t d't I •

f' d
o pre

mil reis). Assim serllo os ferida açllo executiva, frente com a dita rua,
sen e e I a

.
que sera � Ixa o nos lugares publi-

referidos bens arremata- silo levados em primeira .lundo8 com terras de Oer. cos e publicado pela Imprensa local.
dos por quem mais dar pra9a de hasta publica mano Harbs, de um lado Joinville, lOde outubro de 1940.
e maior lance oferecer, de venda e auemata9äo com terras de João Tied- Jorge do Amaral Faria, Fiscal Regional
no dia, hora e logat aci� pelovalor total de400$000 ke e do outro com a8 de

•

ma m.encionados, pode0- (quatrocentos mil reis). Max Hiendlmayer, com
do OB mesmos serem exa, Assim serllo GS referidos a area d�. 8.000 metros CASA SONIS til

D. Francisca Blc�
minados pOl' quem inte· bens arrematados por quadrados, avaliado em Praça 1 de Setell�rD
resse tiver, no deposito quem mais der e maior 4:000$()00. ,

do depositario Arnoldo lance oferecer 0.0 dia e cujo bens constantes dos Recebeu e oHerece GRANDE E VARIADO SOKo
Krueger deste JuIzo. E hora e localacima men� autos de avalla91lo e do TIMENTO DE ROUP1NAS PA.. CRIANÇAS_
para que chegue a noti- cionados, podendo os auto de penhora de fo- Preços convidativos."
cia ao publico, mandei mesmos serem examina. lhas, dos autos da releri·

passa! este edital. que dos por quem interesse da &9äO executiva, silo
será afixado no lugar de tiver, no lugar Rjbeirllo levados em primeira pra- xado no logar de costume

costume e publicadO pe C8cilda, onde se acham 9a de hasta publica de e publioado pela Impren
la imprensa local. Dado localltlados 08 ditos bens. venda e arremata91l0 pe- sa. Dado e passado nesta
e passada nest&, cidade E para que chegue ao lo valor total de 4:000S000 cidade de Jaraguá, aos

de jalaguá, 808' vinte e coiihecimento de todos, (quatro contos de reis). dezenóve dias do mes

um dias do mes de ou. mandei passar este edi- Assim serao os releridos de outubro,do ano tle mtl

tubro do sno Je mH no- tal que será 8fixado no bens arremata.dos por novecentos e quarentll.
vecentos e quarenta. Eu, lugar de costume e pu. quem mais der e malGr Eu, Jaco.b A. Em�endoer
Jacob A. Emmend06lfer, blicado pela imprensa lance oferecer no dia, fer, escrevente luramen
escrevente juramentado, local. Dadrl e passado hora e lugar acima men. tado o subscrevi Assioa·

o escrivi e· subscrevQ, nesta cidade de Jarilguá, cionados,podendoosmeB' do) Arno Pedro Hüesch}

Ass.) Arnl) Pedro HoeachJ, aos dezenove dias do mós bens serem exami- - Juiz de Direito da Co

Jutz de Direito da Comar mez de outubro do ano nados por quem interes, marca E1ltá conforme o

ca. Està conforme o ori· de mH nov'3centos e qua· se, nesta cidade a rua original do que dou fé.

ginal, do qoe dou fé. renta. Eu, Jac,?b A. Em Benjamin CODstant, on, Jaragui 10 de outubro
.Taraguá, 21 de-outubro mendoerf"r, elcrevente de se acham localtsados de 1940

'

de 19"0. juramentado, o 8ubscre- 08 ditos bens. E para que
. t

h O escravenfe jÚramen. vi.' a�sfg.) Arno Pe(Jro'chége :a<i oonl1:o:ohhijnto' o'"eSCreYeilte Jura'men:
tado,: Jacob.l\,. ·Emmeo.· �9..ß�.c,hl,{-Juiz! de. Dir�lto .

dé todos, .maodei ,p.(t.8sar t��p: Jacob A. Emmen·
doerfer. ..

....

,. ,_' tlä' Co:ma:t'c8� "Está co.. �e8te edital, gús 'ser"« afi. d�erfer. 'I'
.\1. ..

,,- -;,"."i.-
'

.. /'

PLANO MAGNO - mensalidade 5$000

1.0 Premio:

1.0 Premio:

10.308

S.13S

10.489

I.U9

0.016

Nos 1.0 premio 308
-

3.0 premio 489 100:000$000

3.0 Premio:

4.0 Premio:

S.o Premio:

Total dos immoveis sorteaveis mensalmente: 785:000$000 - Os sorteios do mês de Novembro
serão realizados com a Loteria Federal do dia 30.

Entram em sorteio s6mente.os prestamistas que pagarem suas prestações óe accordo com o
regulamento, até a vespera do sorteio. Affonso de O. Santos, Director-Presidente.

.

torme o original, do que
dou fé.
jaraguá, 19 de outubro

de 1940.
O escrevente juramen

tado : Jacob A. Emmen
doerfer.

Cria o cargo de Almoxarife
O Tenente Leonidas Cabtal-Herbster Prefei

to do Municipic, de Jaraguá, no uso das' Rtribui-
9ões que a lei lhe confer�, de acÔrdo cc m a au
tor!zacllo d� sr. Interventor Federal e apr(;V691l0
do Departamento Administrativo do Estado,

Decreta:
. Art. 1. - gica criado, a partir de 1. de Ja

neiro de 1941, o cargo de Almoxarife, com os ven
cimentos anuais de tres contos e seiscentos mil
réis (Rs. 3:600$000). -

§ único. - O Prefeito Municipal regulamen,
tará, por melO de decreto, a8 fun9õ9s. do refarido
cargo.

Art. 2· - O presf'lnte decreto·lei entrará em

v!gor �a d&ta de sua publict19ão, revogadas as
dlSposl9ões em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaragaá, 28 de Ou
tubro de 1940.

ass) L60nidas C. Herbster
AIrredo Moser

Prefeitura Munidpal de Jaralu6
Decreto"lei D. 76.

Edital

pas italianas de determine- mente o s610 da Pau ia.
dos pontos do territorio Foi mobilisado o Exercito
grego, durante a presente grego e foi pedido o auxi
guerra. Pedia ao mesmo Iio da Oran Bretanha.
tempo o governo da Italia
que o governo grego dés- A agencia norte america
se ordem ás autcridades na United Press informa
militares para que nenhu de Londres que o rei Jor
ma resistencia fosse appos ge II, da Orecia, respon
ta AB tropas italianas, por- deu á mensagem que lhe
que se esta resístencia se enviou seu primo, o rei
verificasse seria esmazada Jorge VI. dizendo que a

e o governo grego teriam Grécia e a Inglaterra mar

responsabilidade das con charäo de mãos dadss <.té

sequencias O generat Me o fim a com o auxilio de
taxas informa então no te Deus reduzirão a zero a

legramma que respondera acção criminosa do inimi
ao ministro italiano que a go. A mensagem termina
Oreeia considerava aquel cem estas palavras: - "Vi-
1:::8 exígencias, em caracter va o rei Jorge VII".
de ultimatum, como decla Stockholmo, 29 (T. O., agen
ração de guerra da Italía cia allemã) - A agencia Reu
á Orecía. O ministro italia- ter informa o seguinte: cOs

no declarau então que as
circulas autorisados londrinos

tropas italianas iniciariam
affirmam hoje á tarde que o

governo inglez prestará, de
seus movimentos ás 6 ho- bom gosto, a ajuda militar á
ras da �manhã. O general Orecia. Ac�rescenta-se. que a

Metaxas termina informan pezar do flm das hostilidades
com a França ter creado novas

do que os soldados gregos! difficuldades, serão prestados
estão defendendo galharda todos os auxiiios passiveis.

Mussolini e Hider encontraram"se
em Florença

Roma, 28 (U. P. agencia e marechal Petain, sinão
norte americana) Informa se tambem de outras negocia
que os snrs. Hitler e Mus· ções parallelas.
solini encontraram' se hoje
em Florença. A conferencia Roma, 29 (Transocean -
entre OB dictadores durou agencia allemã) - No -Po'
varias horas e se desenvol polo di Roma», o sr. Baro
veu num ambiente de gran ni, pessoa ligada ao Minis
de cordialidade, dentro do terio do Exterior, escreve

espirito da alliança que hoje o seguinte: cCom a

mantêm 08 dois paize�, de entrevista de Florença muiti·
monsti'ando completa i:fen' plicar- se ão as acções poli
tidade de vistas das nações ti.cas e mi�itares das pot�n
do eixo sobre os problemas Clas do eixo. Nas entreVlS··
da hora actual. I

tas anteriores tratou se gê-
ralmente das decisões mi ..

Roma, 29 (Transocean litares. Hoje trata·se de ac

ag. allemãJ - O -Gioma cordos que determinam os

Ie d'ltalia» publica um ar» aspectos da politica da Eu
tigo do sr. Virginio Gayga ropa, após os confactos
ßobre as conversações de das ultimas st'manas entre
Florença entre o fuehrer e as naçõ('s amigas das po
d Duce declarando que as tencias. do eixo e

. �epois
mesmas versaram sobre 08 da entrevista entre o fueh
resulfajo� das negociações rer e o general Petain. Tra
celebradas após o encontro ta se agora dfl separar a

de Brenner I a 4 de Outu- Europa da Inglaterra. Exclui
bro. Não se trata unicamen da a Gran Bretanha da Eu
te das conversações que o I ropa,

não poderá resistir
fuehrer manteve com o� aos golpes das potencias
srs. LavaI, general franco do eixo".

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio - Avenida Getulio Vargas
Telefone, 34

BD«".�.-"

� Querra!
ii Contra a Especulação I

LUTA CúNTRAOS ESPECULADORES ..
QUE SE APROVEITAM PARA ELEV�R
EXAGERADAMENTE OS PREÇOS EM
PREJUIZO DA ECONOMIA POPULAR.

. "1YeDce�ora" ELIAS
quer em tempo de paz, quel' em tempo de
guerra, segue sempre o. mesmo methodo: ter

grande stock oara vender o melhor e SEMPRE
PELO MESMO PREÇO. - A guerra é labia
dos especuladores. Não se deixem enganar-

I
esse negocio de guerra é pataca velha que já
não pega - os ttcidos são nossos e bem nos

Isos. Cuidado ao fazerem sua� compras,!,)
VISITEM a cA' VENCEDORA»

� ::::.:��;:::� �:::�: ;��: I�� Venham ver os nossos preços. ,
UMA IDE'A DOS PREÇOS

Seda estampada, cores modernas á 2tOQO
Façoné de todas as cores ;1 3$500
Sedas estampadas á 4$!»OO
Sedas xadrês á 4$000
S�da mongol

. á 3$500
Re mem de todas as cores á 7tcOO
Lamê de tôdas a. core. á 3'500

Devido ii falta de espaço deixamos de meneio
nar os demais artigos, mas garantimos o que
V. S. desejar; encontrar', sómente visitando a

"A' Vencedora"
Oetu�io Vargás --.. JOINVIl�LE(f

, ·.1
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A colonia brasileira na capital ÜIIleza- DESPERTE �\ BI'tlS' A eD�vista�trem�eebal petain,' e,Hitl�·
DO SEUFIGADO'

,

Londres, 24 (u. P.)" - A1I90t� :vindo, por� to- . que, ademais, recebem
A guerra modificou de, do� os �ias a Londres. A auxíllo do C'Qn�lho . de
maneira. conslderavél à residencla do consul ge' Auxilio a08 Internados tem�omefâDos-E SaHn_
normlA Je vida d� com '

��l, �,r:"PI�he.ro Vasco�. ltalianoA,organisaoäobrt. Cama Disposto ParaT'"

munidade brasilelra ,qu,e cellos, situada ,pr'oxim,a tanuíca, da qua] tomam
vive em Londees, e que, á "Casa da \ Hollaudas, parte activamlster Woo·
até agora : sõ teve" da teve duas-janelles-arran- drun, o cardeal Hiusley
cblitZkrieg. aérea Um Ie- cadas e rl\<luzidàs a cacos. e o bitpa Dl1vld Matheu.
rido grave, se bem que Muitos, brasileiros Devido ao augmento
varios brasileiros tenham abandonaram o paía de de affaz'ares, o pessoal
corrido sérios perigos, vido á guerra � a colo da embaixada foi au

ao serem suas restden 'Ili(l actualmente e com gmentado de trez para
cias damnificaJlas ou des- posta. em SUa malorta.]oito pessoas, além de ou.

truidas pelas bombas na- de tunecíonaríos dlplo- tras : 'cinco contrãetadae.
zistas. Asstm, o consul matícos. 'cujas ,tarefas Foi, tambem augmentado
ad] nto do Brasil,sr.G��-, augmentaram' multo, pois, o pessoal doe eonsuledos
loS, ,Alberto Gonçélves, -o commercio \ anglo, bra- brasiletros em Londres,
soUreu ferimentos na ca- síleíro . deve 'ser agora Clasgow Líverpöól, Car,

Dr. Lob,âp deQueiro,z ,beoa, quando o refugio encaminhado através dos dift e S,outhampto!l. ,

'em que se' encontrava oanaes diplomaticos, e }�rl11i (Advogado do Municipio, do
foí destruido, occsstäo isso sem contar com ß Rio-Buenos Estado e da União) r:

,

em que morreram vari�s representação ,dos nego,
, .'

A��BJo' Residencia e Escriotorio: A d�leg(jção frano�za para' as neçooiaçõee do armistioio, quando dirigia B�

pessoas: Q consul brast cios Italianos na Gran
. I&,I-_Y-

"

ao oarro salão, f,m C,?mpigne .,. .)

le1ro .

está actualmente Bretanha; -que ficaram" lRua Mal.O,eodaro
- Jaraguá

restabelecendo.se dosIe- como é sfl,cbido,' a cargo Rio. - Após a série
,

'

Clermont Ferrand, 25 nome da França. Acim& de ções. internacionaes que a-

riD)entos recebidos,.· do Brasil. de -xeur sões que, 'com' (Havas, ag franceza) _' 'qualquer politica .não tem credita estarem de
. accar>

'! séde dR 811.tfga em Actualmente ha cerca notavel éxíto, o Auto, Temia a fUla de Em editorial no cJornal senão outra doutrlna ' pa do �om as novas eireums

baixada do Brastl, eurUp- de 20 mil ítaltanos' na moveI Club do Brasil tem tripulantes des De�ats," o: sr.. :Marcçl triatismo é. s�lD_timento de tanclas. o. marechal nlo es:
per'Brook Street, foI eva· Gran Bretanha, dos qUlles feito ret.dizar, dado o' In.. ., '

" ,DEbare adverte"" o pOy,O honra que JamaIs o aban, .creveu essa m�nsagem sem,
cuada por todo �' pesso-, ;3.500 civis, '.internadosr.e teresse que �SSé.8 pas- Na madruga.lla de 23 de contra u falsas noticias 'donam. Cercou' se de coI' ter antes meditado, demo·

ai, send::> pouco.. dep.o�s a todos elles, homens. Mui-' 8e��� �êm .d�spertado, es· outubro arribou, conforme sobre a entrevista entre laboradores !que comparti radamente. Não �ge sem,
_, parte posteri,or-do edlhclo tos' deUes: estäo sendo tá prep8rando t!gora uma

noticia o cEsta,:Jo de São Petain e Hitle.:, accrescen- lharn de SUa opinião e que perfeita' cOin�rehensão �e
destruida j po:, . um obuz Uhelltad,ol!l: não existindo excursão de gr8nde to Paulo» ao porto do Rio. tando: .'

.

reprovam os erros do pàs' ((ue está servmdo , patna.
allemäo. ' • aqui lprisioneiros milita leg!). Tr�ta·sedo -rallye,

para �e restabelecer de cNo momento actual, a sado. lndicou em sua re· O heroe de Verdun deu
Quanto ao embaixador fes italianos:, Os lunccio· I Ri� , B.u.�n�� Ayres: Rio, combustivel, o cargueiro situação apresenta·se da cen�e mensagem certas o ,um� prova �� sua alta ca

brasileiro! reside ele em nar.ios di·plomaticos bra.j cUJo m�cio deverá ser
grego «Nicholas, Pateras., seguinte maneira: O go 'rient::tções sobre as rãla· pacldade .polltlca."

,

,

., ,"I. '

�ileir()s declaram que os I
fIxado para logo spos a,

que deixou Montevideu a. vt\rno france� trata ,com, a,,' bo'r Adolfo Kon.. ln,ternados' Ualianos sAo renlisßoäo do Circuito barrotado de trigo e ce-! Allemanha de questõ�s das Como Londr� se manifesta lO re

•: r an'a Qa 'vi,-"",I· bem tratados, tendo �té ,da GaveR.
, reaes com destine á Ingta quaes depende o 'futuro O ultimo .iscurso -do s�- Golbbelle

, -�.'" �, org8ni'sa.do'�clubsi some· 'tàrra. (, da nação. E' tudo, Não, II
' ,

do I?ras" '(. dades�.e -es'colas, !olo de· IE S· F '.' O commandante, receio· procuremos ded�zir, con' . Londres;, 25 dReuter, ,Güebbelsdemonstronque
.. ., ..'

monstrando:resentimento m·. rancisco ,so' Que os marinheiros a· cl�i!, .n�m �ar, Impressões 8.g�' i�gleza) - ,Segu�do a Inglatflrra errou em
Notu�la ,0 �DlarJO. da pela medida A, q�alforam bandonassem o navio, com in]usbflcavels.. , os circulos d��ta capItal seus calculos ,sQbre o

Tarde', de flonanopohs: 'submettidos, POIS, reco o' .melhor HOTEL é <? I
medo de prntirem par!l a O marechal é u� chefe as altas pa��ntes aUemäs poder do cReich-. accre-

cO dr. )Ad�lfo.. Kon.de� nh�cem ..que.se trata de
C'ENTRA'L·

,

zona de guerra, pediu 8 de Estado que tra\a em näbmafs alimentam qual scentando: cA Allé1tta-
aC8-b� de ser' elelto VIC�'" iuma situaol1o inevi,tavel,. . PQlicia Maritima fossem en' quer perspectiva ou es· nha �stá 'preparada po�
p�esldente . �a .C:ompanhla. motivada pela gue!rB. s d.·'.'.. .. viaaos para bordo 10is a- @' '7)' peranoa de rapidij. vi�to- UUca, economica e mi·
Nlck�l do Brasil,. de qu� é Qs braslleiros dispo�m Pr�ço m� WOB. Dzart_a gentes dessa corporação ,

/' ��rliil@)·� ri� sobre ß InglaterrB, litarménte p�ra vencer

p�esldente o Prof., C.uR! de fundos para auxiliar ,ment� pezxe ou oam_arao. afbn de impedir a fuga dos'l .'
.

eDi yista do disc�rso que a actúal gu.erra, porquao-
phdo, d.e �antana �. 'P.rJ".CI· 08 italianos, i,ndjgentes, I Ruq, Rafael Pardznho. tripulante�. tí)\ 11a.�.., .

o li!r. Go'ebbels, lJlinistro to hoje o povo allemäo
pai aGc�oßlsta � c!,�I.lecl�o -:--...."."

,
, I � U�U_" r��ll!Jr$O da Propa'ganda . da Alfe· está unido, com uma u.1

e acata,Clo m:ul,tl�Ilhonano b '" "o

I
'

.

. mapha, pronuD'ciou, hOl,\. nica vontade' de ,aoo, em
dr. Stanley Hirne. '

'

tem em Dantzig. Convem torno do seu chere. Des-

I , II »)'�I-� T�LL« ��li�:�� s:�e::��áa�!� :�of�rom:iobnoen��:f:rán:;:Adoptadoofficia.lm�nt�
I .

be que ca queda da .In- aproveitar do que uma_
no 'ExercitO

,-

Presol Omarecbal glaterrá deve virum dia.• v�z se chamou a discol.-,
ELixIR '*91�� _.- SmJlly e o miniz.. Segundo a agencia of: dia entre o PQvo germ�-�

B .
k

'

ffcial cD. N. B.. o snr. ,n(co."
, tro ec ' ,- --,...-------__".--

Informam a�, agencils,t�� AfuncJado Omaj��OIo tra�tlantl�
legraphicas que foram de: "Express of Brit31a

L tidos, na Rumania, o ma .,.
,

,... ,',,',
'.

'

r chal Smi I
�

R dz com �erhm. 20' � T. O. :- ta!riente a afundar. ,'A sua,

�andante gim �h�fe das' N�_ madrugada 'de h��e tripulação :desceu em 'botes

forçàs poloneza's no inicio I aVloes de combat,e.allemaes sa�v:a. VIdas' O «E�p�ess of
da actual guerra e coronel atacaram dentro da zona Bntamll, const(ulf,lo _ e�

. Beck, ministro cio Exterior I de, blc�ueio, ao n.o!t�, �a 1931" desloc�x� 42.34� to,'
, da anti�a. Polonia, que-f.Q. !lrl�ndá, o tra:nsatlant�c� m- n.eladas, o�cupando o de

ram internados na Ruma ,glez c�xp��ss. of Brttam,. CImo lo�ar entre 'os ma!o.
nia por occasião de sua O n,avlO, attmgldo .potdu.as res navIos do mundo.

chegada áquelle oaiz, em bombas, eomeçou Immedla-
Setembro de 1939. '

t
'

�lIIIIlIIiI..iiilll[llll�-!IIAccres=entam os despa'
chos. que o coronel Beck,

,

,
" por occasião de sua prisão

: . ,

'

, 'achava se munido de um I,
.

.

passaporte fornecido pelas
lIIi'.'.'I1.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'III'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,piiI autoridades britannicas e

,

.

'

E"que o' ex·ministro polonez
tentára subornar um guar·
da rumeno iJars permittir·
lhe a fug�, o qual. no en

tanto, denunciou o �ás au

toridlldes.

Seu ligado deve derramar, eil......
mente. no estomaso. um litro de blllL
Se a I,; lis não eorre liVl'emente. ...
alime�Ij()R n�o s.ã

..
Q digeridos- � apodr.

eem, 'Os gazes. Incham o estomago.
Sobrevem B prisão de ventre. Voe'
sente-sé abat.ido e corno Que envene

nado Tudo é amargo e a vida é um

màrt;:rio ..

Uma simpl.... evaeuaçio Dilo toean
a causá. Nailil ba Como 88 famosa.
Píllulas CARTERS p.ra o Figado.
para uina acção certa. Fazem correr

lIVl'emente esse litro de bUla, e. vo!,'
sente-se disposto para tudo. Não caU

sam damno ; são suaves e contudo são
maravilhosas para fazer a bilis correr
livremente, Peça as PiIIulas CARo
TERS P'lra o Figado. Não acceite

,

imi"çõeS; Preço 3$000.

Com' o seu liso,' nota·se em

poucos dias : '

:'1'. � O ,sangue limpo, de' im
purc:zas elbem ,estar geral.
2. - Desapparecimento de es

pinhas, Eczemas, Erup�ões, Fu·
runculos, Coceiras, Fendas 'b'ral.
vas, Bô�a, ,etc .,

�, _ Desappareclmento cOm-

pleto de 'RHEUMATiSMO dôo
res nos ,ossos e dôres de cabeça.
4. - Desapparecimento das

,( manifestações syphililica&. e de
todos os incommolios de fundo
syphilitico.

5. - O apparelho gastro-intes
tinal j)erfeito, pois o -.ELlXU�
914. não ataca o' estomago,,,
nio contem ioduretà.
E' o unico Depúrativo 'que

tem Jltb�stados dos f:lospitas8,
de especialistas dos Olhos e da
Dyspepsia Syphil�tica.

'

Vidros duplos
Já se encontram á venda con·

tendo o dobro do liquido e cus

tando menos 20 % que dois
vidros pequenos. Adotar

Endereço teleg. ((OOLAR,� Caix�, postal" 32

Sfa. Cafbarina
() remedlo que tem depurado
o

.

sangue de' tres gerações I

E mDre9�do com exito nos:
FraDclsco do Sul

Fel\id.,
Eczema.

Ulceras

Manchei

D8r:hro.
,

Espinha}
Rheumetismo

Escroph�ías
_mi syphiliticas Em�arijU8s - Dospachos

NaV8ga�ãOt
r ·:�',P�E o MESMO I .. ,

,

SEMPRE o MELHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA

I ,

CA.LCBBINA. VIAGENS DIRECTAS PARA O �ORTb DO RIO DE JANEIRO-EspecificO' da dentição
'O melhor recalcificante
O Governo exige exame

de saude aos candidatoS
ás Escola Militar e Naval,
e' tambem para os cargos
publicas.

'

,

Assim, pois, devemos
tornar os nossos filhos for
tes, sadios e resfs tente's,
gando·lhes CAL::EHINA
lesde os pdmdras dias,
e nascidos.

'

A CALCEHINA contém
dos os saeS' as.siÀl�ltíveis
indispensaveis ao desen

.

olvimento do,s orgãos in-
ntii.

'

�

A CA,LCÇ;tINA vale :o
eu peso em ouro.

as bo�-ph�ma��s. ,. U.������������������������������
,

,.t;.�çr :,�,:�;J;;".� :�,'

Navegação-' �nt�� 8Uf:arein (Joinville) e

Santos, An,gra dos Reis e Rio de Jane'iro,
directamente sem' ,transbordo.

Encarrrega se de classificação, me.\diçãO e embarque
dê todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em tóros, etc.. _

�Cereae� e mercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do
,

Paiz, bem como para o extc!rior.

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

redespacho para as praças do interior.

Tem sempre vapores em.porlo, carregandO - Armazens proprios • Desvio da Eslr. Ferro
( t ,�éJ"viço gaJl'antido e' rapido. - Preços modicos

do,
J

Dr. REN�"'O CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL. s. JOSE' J

Operações, Doenças de senhoral,
Partos

COfil,sultas á qualquer hora, no
Hospital ou no consultorio

FALA ALLEMlo
E:3E:3�

I Sangue - Sangue - Sangue III
II

'

I SANGUENOL III
Ilt' (FormuÍa aUpmã) III
III Unico Fortificante nomun·lt'do com 8 elementos toni· I

III tos: Phosphoro, Calcio, IIIArseniato, Vanadato,., etc.

!II' Com.
o seu uso no fim d e

II'I 20 .dIas, nllta·se: I1. - Levantamento geral
IIIII d�s forças e _volta imme- Idlata do appetite. '

II 2. - D esapparecimento IIpor completo das dôres de

I c�beça. insomnia e nervo- Isismo.

I
3 - Combate radical da

IIdepressão nervosa e do

III
emtnagrecimento de amcos

III03 sexos.

4. - Augmento de peso

\11 variando de IJ. a 3 k�IOS. I
III

O SANOUENOL e uma

IgrandE: d�s�.?berta scienti·
ca, - oplnlao do Dr.

Ma'llIII noel Soares de Castro. I
Ie, .� Fi wo -- .. iM:

,Ellas p:recJaam �d:e
KoI:y;nos. Limpa seus

dentes m.elhDJ' e com

s�nrança e delltr,á.e
03 géJ<'mes q,ue ata
cam os dentes e cau..

sam a cár.ie.

SCIlR!:US'o com KOLYNOS

'"

FEBRES
(Sezões, Malória, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira)

I
I

Curam·se rapidamente com

"Capsulas Antisezonicas
Minancora"

Em todas as boa� farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
Joinvile - S. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



elA. ·...JOINVI1-LE '(Marca registrada)
, ,

POIS CE>N'SER'SiA"E DES.INF,fi;C1=.A A Slt!h\ R®MPA.-
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;-: Q?ti�ié d�.;Fo!f'

ESTATU:TOS
'c,. ;': - , :1"

da Sociedade de Atiradores e 'Sport
SE'DE E FINS DA SOCIEDADE

Prefiram a farittha fà�'íbad�� pelo
MalNl1l�.JDIN:YILL[

I

III!I

EXiJAM, o, SABÃO
'

Virg'em
J

de 'W'ETZEL

A Locõmoti.·:'!
va n. 250

Repercutio müito a"gra
davelmente no seio da elas
se ferroviaria, a nota que
demos em numero passa
do, sobre a locomotiva n.
250, que visitou JaraguA
na semana passada, ccns
truida em Ponta Orossa
nas officinas da Rêde Via·
ção Paranâ Santa Catharína.
O seu constructor, o sr.

Oermano Krueger, confor
me nos informou o snr.

João de Paula, agente da
estação desta cidade, é a·

, ctuaímente engenheiro ehe
fe das, officinas naquella
cidade �arli,r!��nf�: ,ºPIl
forme aindà' nos mformou
o sr. João de Paula, a lo'

,
comotiva ri. 250 foi cons
truida de material sobre ..

salente, aproveitando se pe
ças usadas, outras adapta
das, de forma mais econo
mica possível, até -quanto
aos operarios que nella tra.
balharam, cujas horas re

guläres de serviço não sof-
.

fc'erám prejui�q.
'
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