
. Em 'Beli0 Horizonte, falando programmas incertos, dos quaes
aes jornalistas, o ministro Ca- o menor mal é :a mudança fre
panema, títular da pasta da quente dos livros dídactícos-,
Educação, declarou que este adoptados por circumstancías
mez,' o mais tardar em janeiro que em geral escapam às le
proximo, teremos a reforma to- gitimas necessidades do ensino.
tal do ensino. Anno XXI' - Jaraguá ." Sabbado, 14 de Dezembro de 1940
Suma�tida���n�e. A��u�� é q�v�ori� �����������������������������������=���������������������perada, chega agora ao seu tem- o homem pobre. ;;;;

po. A declaração feita por quem Sem ella não é passivei lu
maior responsabilidade tem no tar, crear, ser alguem, afinal,
assumpto, abre de tacto «as na cornmunhão de um «meio»
perspectivas de uma certeza- . seclal.

.

com �empo limitado para ser E para isto é preciso que Rio, 9 ....;_ A. N. - O 16 horas de sábado, acom
apreCiada em toda sua pleni- ella deixe de ser uma oppor- •

d Rb' h d d dtude harmonica e bemfaseja. tunidade de alcance limitado; presid; nte a epu lica, pan a o o coman ante
A reforma do ensino, discu- mas se torne, em todos osseus como parte das festividades Otavio de Medeiros, sendo

tida por poucos, esperada por estagias, capaz �de satisfazer a do Ola da justiça, esteve recebido por uma comissão
muitos, é sem duvida uma.das todos, amparada 'pelo Estado na séde do Tribunal de composta doa desembargamaiores necessidades nacionaes. que cumpre favorecer' aspira- Apelação, onde assinou o dores Vicente Piragibe,O que"tivemos até hoje, embo- ções e tendencias, para quepos
ra com rotulas pomposos, não samos ser um povo digno de decreto-lei que promulga Goulart de Oliveira e cor

correspondeu a espectativa. E nós mesmos.' O -novo C6digo Penal Bra regedor Edgard Costa. A
tanto assim foi que, de 30 para Essa grandesa de visão, pres- sileíro, O qual entrará em assinatura do decreto-leicá,' os nevas observadores da tigiada e forte, marcará, certo,
vida nacional viram que urgia a estructuração da reforma dís- vigor em 1. de janeiro de foi efetuada com uma oa-

dotar o paiz de um ensíno re- tinguindo-a do que se fez no 1942. S. Excia. inaugurou neta de ouro, que serä ote
gulamentado, capaz de satisfa- passado, os objectivos claros e na séde do mesmo Tribu- recida ao Museu Histórico
zer, pela uniformidade �e suas uniformes que ha de trazer. nal O seu retrato., Nanional. .

bases, e, por que não dizer, ao Será uma reforma total, - as- .

R d 1

alcance de todos os brasileiros. sim foi dito.,.. porque have- .0 presidente da
.

epu Usaram a palavra nesse

A nova reforma é, na pala- mos de sentir liella ideal, [us- .blíca chegou ao TrJbunallsolene ato os srs. Procura
vra do !"inistro C:ap.a�ema, uma tíça e progressso como. expres- de Apelaçio.exatamente ás dor Geral e ministro da jus
verdadeira Constituição do En- sões síngulares da evolução

. tiça cujos discursos foram
sino, abrangendo desde o curso que se processa no paiz. ':

audidpré-primaria ao maís alto gráo Essa, como pretende o mí- multo aplaudi os.
.

do ensino superior, passando nistro Capanema, a estructura Novo SUpé"rinten.. Logo após, S. Exc1B, re
iJelQS cursos normaes e o tech- jurldica, moral e pedagogica dente Geral do tirou se do recinto, sob as

nico-prof'is.siona!. . qu� vae ser dada ao Brasil de
Ensino palmas de grande assisten-

Que' assim seta. Nem demais hoje, •

precisamos para que césse «a M d A Ass�mio 8S íunccões do
C18.

indisciplina aggravada pelos . e . �
_

cargo da Superintendente
Oeral do Ensino no Es'
tado, o dr. Elpidio Bar
bosa, recentemente nomeá

do em substitulção ao pro
fessor Sebastião Rocha,
que já regressou a São
Paulo.
A nomeação do dr. EI

pidio Borbosa, para este
alto cargo no Departamen Escrophul�
to de Educação do Esta· Convelecenqd
do, foi acceito com geraes
applausos pela proficien "/INHO CREOSOTADO
cia e elevado

.

crilerio de. L' 6 um ve'ador d•••6d•.

monstrados já pelo; no- -----------
meado no desempenho das
funcções de Inspector do
Ensino.

O sr. prefeito municipal
avisa os interessados á Regressou a esta cidade,
matricula neste Tiro, que

de sua viagem ao norte Outrosim solicita aos

d· d Ab I d
.

t d O destino do cSiqueiraapós entendimentos com o o palZ,
.

o r. e ar o snrs. asslgnan es e, em

sr. Inspector Regional dos Fernando Montenegro, pro· qualquer caso de irregula' Campos»
Tiros de Guelra, ficou re vecto advogaào nesta co· ridade porventura verifica- Segundo noticias do Rio
solvido a abet tura . desta marca. S. S. reside no Ho do na ente ega desta 'folha, continua detido pelos in

agremiação, desde que o tel Central. onde aUenderá fazerem suas reclamações, glezes no porto de Gibral
numero de mmdidatcs seja aos clientes que o honra para que possam ser toma' tar,· O' paquete do Lloyd
no minima de 36. rem com os seus serviços das immediatas providen' Brasileiro «Siqueira. Cam.-
S6 poderão matricular'se: profissionaes. cias. pos».

, ---a-a-z-õ-e-.-d-o--'-
---------

a) brasileiros natos cóm Er
.•

16 annos completos, mas. .

conflicto grego" '" um perigo· .��

1que não hajam completado IiJlllliJrlllilllllllllllillilllllilll1l11l11l§)illlllllllllilllllllliJlllliIlilliIlillll1iI italiano amorteter a Tosse
e nem .completem 20 annos1111· . -' � Sophia. (SIefani.) - A .

Trate.-a,
__�em narcotico� :'

;YrJ�a2�JI����:t�:;;"1l Granuo Li�uiOa�ão...Total.... 11 F�Yf��·�g����:�� !=�·��.�;;:=;..,:�::1desde que selam reaerVls. IA... _.
IÃI á In!!laterra, lembra que,

d 3
IXJ � - bilizam' o organiamo. E' o erCeito do

tas e .a ca.th�goria,,';, . 121 • '

na '. . Iii desde quando a Grecia e· narcotico. No emtanto. é precilW r··1
.

.

c). O,S .brasl_IElros. que o.b· IXI
.

' [X) xiste, a Ingl.aterra á força zer lle8apparecer o t<>80e. que ch,,-,
Faculdade de Di" h,:,�rem Isençao do �er�lC;;o � C< R R � de empreshmos graduaes ::q:.;:��.�e�p::; �:je��;:·o ";':�!reito do Paraná mllltar. po.r serem a,rnmo � asa au �. {'oz as mãos sobre o im· tantento da toe_ continuam a pr••

II d famtha IXI Da
.nlecer ('"erla. plantas, muito eonh8-

O á 1· d" 6) '.. ca • . posto de consumo helle· cida.damedicinaca.eirn:a!lrindelia�1ever rea Izar·se la
.•

d os brasileIros natura IXI.
. li) nico. A divida !'xterna da a lobelia. o rhum de Jamaica. o·

.

19, em acto solemne, a hzados de 21 a 35 ànnos lX1 1%1 Oreeia monta a 60 bilhões !luaco ... 80br�tudo. o agrião. Ei. Q \1colação d rà d s d d
IXI Aos. meus distinctos. freguezes, torno Plublico que, por motivo de IX) que ..,plica & effieada .to Xarop<!e g o o no· es e

.
que �presentem o IXI

d
.

f d I"d t k d d' d
.

h
IXI e 200 milhões de dracmas,· Too•• ruja formula é a mai. fe)'" as-

�Os bachare.i8 _da Facul· res'pec�lvo titulo de natu' � oença me velo orça o a lqUl ar, o s oc e merca Orlas e mm a ' til equivalentes a .10 mil drac .ociaçiio deOAaB planta•. Too. não faz. i
aade de Dll'eIt� do Pa· rahsaçao.

.
.

IXI casa commercial,· isto é, a secção d� varejo ·como .a de - atacado, até .IXI m'as por cada h"bl'tante. apena0, poror a to.se. com uma oU> i
á �

P lX1 fim de junho.. do :anno proximo. .

.

lX1 "<lu ... dOBeo. Tre. vidro. hastam para Iran , ara effelto da matricula E!tl ,;IXI 97 por cento dos cnidores o "9�am..nto comp)eto. E.periment .. ,

Par� a sessão, que s.e que se enc.errará no dia 111 E' a unita occasilo eIQ que toda a pessoa, ,

..

IÃI
são inglezes e os rema""e'

TOIIs, logo á8 primeiras manifesta.

revestIrá de i I b 15 d J é
IXJ - J..l' çõ'ee� Só lhe podf'râ raz.�r bem. �:RPt'! ...

.

'

.

. espec a rl·l. .

e an�Jro
. _
obrigato III mesmo .co" -pouco dinbeiro, poderá fazer bri.. lI§] scentes franc.fZe'�.. A Ore· cialm.nte indicado para a. manças.

Iha�tISm.o,. �om �fiP�e�e:'Jr�o _

a dPr�sentaçao da

c.er. 111 Ibänte compra de natal .'
.

Illm cia oorigou se . a reconhe· �;lr��·;:5;,u.��tu:;::::�j,':::::i�.�ça o mun o o Cla e tldao e Idade, sem emen-.,.. '
.•

II
cer á alta· finança ingleza Offerta eopeeiob r"cort" eote annun-

Curityb.a, rece�emos at- das o,u razuras. O.utras iJ;l- ca Jafii:a.guá, lÕ-12�40... REINOLDO RA
..

U; o exercicio de direitos mo ,cio e m

..
ande.... co_rn oe.u .endereço pll�à

tencioso'convite que mui'l formações na Prefeitura Mu· IXI' .

.

--" - 01' f t' dIe. 1'. 687. RIo. para receber.llrat ....

to agra�ecemos. . nicipal. 1IJ1II1§I1II1II.1II11J1II�IIIIi1J11rtllll�llllJliIlIllllrBIIlllllllilIl1It1fiJlII 2�b2.1S ICOS a e o anno e I lindo livrodohistorias para meu<; ....

Roforma. uo Ensino

Ou.vidos - Nariz - Garganta - Ofhos - Dores de cabeça rebeldes
.

. CLINICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN
CONTINUA EM JOINVILLE

Consultas: 15 de Novembro 580 - Res.: Abdon Baptista)80

o 'Hospital S. José terá o seu apppa-
,

") relbo de raios X
o sr. J. JulianelU, co- regarà de passar as en

nhecido empreserto de tradas,
cíuema, teve s feliz íní- E' de esperar que to
ciativa de fazer passar da Jaraguâ concorra para
na téla do Salão de Ati- eS8'8. alevantadl;l infciati
r"adores, dia 22 do c(Jr va, e que outros auxilios
rente, um film notavel venham tambem, sem

da reputada fabrica Ufa, maie demars, afim de
cujo resultado coostituirâ que o nosso hospital dis·
a primeIra parcella da ponha de um apparelho
importancia para ncqui de raio X, hoje indispec·
sl.ção de UQl PPpsl-ºlbo_ 8ay�1 a todos os esta·
de raio X, para .0 Hospi. tielecimentoe hi>spilalã.·
tal S. José. res.
O fillll escolhido pelo sr.

julianelli, foi a linda ope· Prefeito,daCapital
ra «Premiér4'l,», trabalho
importante da Ufa, . des
empenhado pela artista
Za.rtih Leander.
Sabeml1s que um gru

po de senhoritas do n08
80 meio Bocial, se encar-

Acaba de solicitar. de
missão do cargo de Pre·
feito da Capital, o sr. Mau·
ro Ramos, cujo trabalho
dynamico de remodelador
da velha cidade de Dias
Velho, não poderá ser es'

quecido porque está nôs
olhos e no eoração de to
dos os florianopolitanos.
Para o governo da Ca

pital foi nomead.o interina'
mente, o sr. Manoel Fer
reira de MeIlIJ, chefe do
Pe8soal, que iá assumiu as

suas novas funcções·

Homenagem
,justa

,. Amigos e. admiradores
do dr. Manoel LobãoMu
niz de Queiroz, prom')·
tor publico da comarca
removido agora para Tu
barão," olfere.ceram· lhe
hontern, no salão Buhr,
um jantar de despedida.
Para essa prova de in
equivoca sympathia as
adhesões foram em gran
de numero, justificando
o apreço em que é tido,
em nOSRa cidade, o dr.
Muniz de Queiroz, p31a,
sua cultura. � fina edu·
cação.

'

cCorreio· 00 Povo» que
teve no homenageado
não só um amigo mas
um collaborador assíduo
e �!eci.oso, redigindo a

«Semana Forense», as

sociou ,se com satisfação
á homenagem de hon·
tem, renovando ao dr.
Muniz de Queiroz DS va·

tos de boa viagem e de
todas I1S felicidades com
Bua exma. esposa e filho.

Tiro de
Guerra 406

Director ..proprietario: HONORATO TOMELIN -.- -.- Redactor; João .ÇrespaTe). cCo.�povo.---.-)l--------�=-�--����-�-���-====.�-�---
Caixa 12
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Novo CodilO Penal
, , ,

Falou Hitler A gloria nos pertence
Berlim, 10 (T. O.) - Fa- (Serviço da União Brasileira de Imprensa)

Iando perante milhares de
O t Ib

.

id d
.

dornina
...
o espaço, dilata; abre

operarios allemães da in- s que a tr uem a pnor a e
.

do vôo, no mais pesado que o immensos 'horizontes á sciencia
dustria de armamentos, o ar, aos irmãos Wright, partem, e a vida. Será justo que agora,
Fuehrer declarou: por assim dizer, de uma hypo- trinta e quatro annos decorri-

«Ern toda a minha vida these.: dos, venham dizer que a gloria
tenho sido representante Precedendo a SantosDumant, não lhe pertence, que outros

elles teriam voado em 1903, antes delle, tentaram e conse
dos pobres. E novamente mas as suas experíencías, ao guiram a proeza <to dominio
volto a apresentar-me ao contrario das que realizou o do ar?

mundo como representante nosso patrlcio., em publico, ter- Onde estão as provas do fel

dos pOVOS desprovidos de se-iam concretizado em sigilo, to dos Irmãos Wright? Exhi-
ou clandestinamente. bam-nas os norte-americanos,

riquezas. Jámais reco- O vôo de Santos Dumont é quando a commíssão de arbí
nhecerei o direito a outros 11m ·facto notaria. A França to- tragem descer ao estudo do

de [untarem riquezas que da o attesta. O dos irmãos problema.
roubaram pelo emprego da Wright, á época em que el,Ies Antes dessa árbitragem, é

dizem te-lo levado a eHelto, uma temeridade pretender al
força, e' �uito menos re- uma hypothese. '. guem negar que foi Santos Du
conhecerei quando se trata Posteriormente, em 1908, eiles mont, que foi um brasileiro, em
de algo que nos pertence na realidade, voaram publlca- 1906, em Paris, que conseguiu
e nos foi tirado> m�nte, mas Santos. Dumont, a permanencia no espaço do

• dOIS annos antes, [ä o havia mals pesado que o ar.
---- feito, circulando audaciosamen- Sabe-se que o nosso patricia

d P i te a Torre Eifel.· morreu com a magua profundaWeygan e eta D Os debates suscitados entre de ver o seu invento emprega-
os que querem a gloria para o do. para fins guerreiros, utllí
nosso patricio e os que a advo- sado pelos povos do mundo
gam para os irmãos norte-ame- para a guerra. Elle o concebe
ricanos precisam encontrar uma ra, sem duvida, com' objectivos
solução, Não podemos perma- mais humanos, mas ainda na

necer de braços crusados quan- sua vida presenciara, na luta
do se põe em duvida um feito. de 1914/18, os horrores qúe o

que nos pertence, uma conquís-' seu invento espalhou no mundo.

t� que é nossa, umagloria bra- Negam-lhe agora a prlotldasíleíra, .uma proesa de um ge- de do vôo no mais pesado quenlo nacional.... . o ar. Querem destruir o traba
Dumont fOI. bem tim ge�,lo, IhQ penoso e extraordinario

com a pred�sttnação, a obstina- desse pequenino homem de ge
ção,. o espirita de.s.acriflcio dos nio, que viveu apenas para rea
genros, T!ldo sacríflcou ás suas Iizar o seu sonho de conquísexperíenclas, aos seus estudos, tar o espaço.ás suas analyses, á vontade que .

tinha de legar, não sómente á O governo brasileiro, porém,
sua' pátria, mas á civilisação zelará pela tua gloria, Santos
universal, um invento que 1'e- Dumont. Dorme tranquilo. Sa
volucionasse todos os princi- bemos que não é por ti que te
pios assentes. inquietas, e sim pelo Brasil,
Depois de longos annos de para quem tudo fizeste, sacri

investigações e tentativas, que ficando a propria vida para que
nlio lograram pleno exito, con- fossemos uma voz de prestigio
segue o triumpho, alça o vôo, e de força no Universo.

A� situaçio da 'lnglaterra
o ultimo diseurso, de lor' Loth4an

Nova York, 12 (T. O.) -

Numa entrevista ao corres

pondente do -New York
Times» o general Weygand
desmentiu cathegoricamente
os rumores sobre qualquer
divergencia com Petain e

accrescentou estar surprezo
com a tendencia da pro
paganda anglo-norte-ame
ricana a proposito da sua

estadia na Afdca no com

mando que exerce.

Para teu in�eresse é bom que
vejas: o melhor de todos é o

sabonete PEJAS.

fRACOS E A�€MlCOS'
Tomem:

VINHO CREOSQTADO
DI' Ph. 0.. Joio d. S.... SiWeIN

�-..._:

Touea

Restr''''
Bronchhel

'Convite

Pereceram num
desastre dois ge"
nera. italianos
Roma,9 (Stefani) - Um

apparelho militar que se

dirigia desta capital a Tu
rim, conduzindo os mem-

, bras da commissão italia-
O Prefeito Municipal na do a��ticfo com a

convida as autoridades e França, pnclpltou-se ao .so
novo em g:eral par" as.

lo, �nte-hontem, n8;s lm-:
t'. • •

Cl mediações de AcqUl. To-
slshrem as sole,mmdades dos os que se achavam a

do Hasteamento da Ban- bordo, entre os quaes o

deira, as 8 horas, na praça general Pedro Pint�r. e o

7 de Setembrol no «Dia general Aldo PeHegnm, pe-

do Reservista», 16 de receram.��..............

Dezembro.

Washington, 12 - Fal- W-ashington, 12 • (T. O:)
leceu hontem nesta capital O Secretario Geral da União
o embaixador inglez junto Syndical Britannica, s .... Ci
ao governo dos Estados trine, declarou perante os

Unidos, lorà Lothian. Na membros da Associação
vespera de sua morte lord Syndical Norte-Americana,
Lothian éscrevera um dis- que a Inglaterra não pode
.curso, que devia ç-ronun- rá ganhar à guerra; sem a

ciar em Mortimore e que· ajuda permanente da in-
,.

foi pronunciado por outra dustria de armamentos dos
pessoa, em. vista de seu Estados. Unidos, accrescen
estado de saude. Nesse dis- tando que a Sjtuação do
curso lord Lothian alludia imperio britannico exige
ao auxilio dos Estados Uni- dependencia maior da pra
dos á Inglaterra, dizendo ducção norte-americana. O
que agora tudo dependia sr. Citrine declarou ser in
do povo americano. Lord contestavel a efficiencia das
Lothian revelou que a Alle- bombas allemãs lançadas
manha vae concentrar sua contra as fabricas'britan
a::ção no mar, esta.ndo cons- nicas, passando a popula
truíndo submarinos e aviões çãó ingleza dias sem dor-
de 'grande raio de· acção mir.

.

afim de peder atacar com- ------.....----

boios mari timps. Lord Lo- -1--------.

thiam concluia dizendo que INSJlIUTO ROCKA LOURES
o auxilio. dos Estados Uni
dos a Inglaterra poderia
obter a victoria em 1942
ou mesmo antes.

Diado80sarvistaAs transcripçõ.
da propried�de.

imliiovel .

Estão sujeitas ao sello
federal

Em circular reeente,
dirigida aos chefes das
repartições subordinadas
ao Mlnisterio da Fazen·
do, o minist!'o Souza
Costa acaba de declarar
que estão sujeitas 60

imposto do selIo, em to,
d.o o territorio da Re·
publica, 8S tr,anscripções
no' regIstro· translativo
de propriedade immovel,
por constituírem I1S ta es
transcripções actos. regi
dos exclus;ivamente por
lei federal de modo aI·
gum sUjeitos á regula
mentação estadoal.

Zarpou o "Carna"
von Castie"

Correio do Povo Montevideu, 9 ...:.._ O cru

zador auxiliar inglez «Car
navon CastIe» , causador do
incidente do .

«Itapé»,. ten
do após ficado avàriado
em combate travado com

um cruzador auxiliar alle
mão e- procurado o porto
de Montevideu, zarpou ho
je deste porto, uma hora e

15 minutos antes do prazo
de 72 horas concedido pe
lo governo uruguayo.

A gerencia leva ao co

nhecimento dos srs. assig
Ilantes e annunciantes, que
a proxima e ultima edição
de cCmreio do Povo» do
corrflnte anno, circulará
dia 24 de dezembro, estan'
do reservada., aos intere�:
sados, pagina especial de
Felicitações 'de Boas Festas
e Anno Bom.

Dr. AbelardC).
Montenegro

Exellusivaménte para mo·

lestias de olhos, ouvidos,
naris e garganta.

Dispõe de aparelhos os mais
modernos para exame de

'sua especialidade.
PaI. Richlin .. Rua do Principe

'PC/ne, 334. JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bane'o -'Agrícola e COIDercial
Malriz:Blu nau da Blumenau' Filiaes:Joinvill�,
Rua 15�de Nov. U Jar�uuá, Hamo�la
Agencia em Mafra - Corresp. nas maiores praçu do País
Capital autorizado, , , , 3.0(10:000$000

. Reservas ea-" , , . ., 600:000$QOO
Deposíros e saldes em C/9" 22.000:000$000

faz todas as operações bancarias no RlÍs, como cobranças,
descontos e caução 'de titulas de exportação e outras ope·
raçõj!s de cr.edito; passes para as principaes praças do País,

, mediante taxas modicas

Endereqo teleg. 1�DOLÄjR"
.

. ."'

S: FraD�isto do rSul - ��enSfils . '!� � �,��bot;as,
'C' ,i 'Partos '.·t ', .'

.

o! I, f) c.? tiC cr. j
> '.) 1 Li 'ú;

"
,

. Consuftasä qU,â lquer hc,m,lflo�l

Hospital ou "no consultoria
.

"

"

�ALA t).LL;EMÃO

11,;
, ". "

. f
"lCufr seu,!' rriàles e poupe- seu· bom -dinheiro "

.. )
O·IlÇ t,' '" . j ,

.•
, G

'1
',:-'j; 'I

'

, comprando na I ..

.

'11

., s"�J:PharlDâcia Novä,"
J'

I, r:,�. � de R<0BERT0 -·M HORST. J l' �
'JO'i� .'1')" �""'''''�:. !-'.,� �1 :'1), ....

"'I
a que dispõe de maiQf sOJJimen-to 11!l praça e otíerece
., � u ,;

"seus 'artigos, á ',}feços vantajosos.' o

�" . ,
.

'.Iõ"l Va\' Sa: jâl abrIu·nm8 cCONTÁ DÉPOSITO
rBOeUL,AR�: no Banco AgrlcGla e ,ç.omerciai
de Blumenau-? se aluda não q fez, procure
imeàiat;gmen,ttf nossa cSel}äc de \))ßpOSitOI�lJ
tq�e� ':({� ld�rá, 'pr()Qtam�nte tüdás as iiífoJlina
9988 desejadàs. _

.

, l_
,,C . •

.

• • _

• 'n L Não-gaste &S sUßS economias inutilmente. '

,.pepo8i�e ao menos 2'0$000 'I? or IIi 'e z nUIDa
'�ºn��:poP.ul@,qp'ß.���O,AGRICQ�AJE COM,
MERGlAL DIL BLUMEN'AU e v;erA 8S suas
e-çnomftl'S· aumenter progeessívamente, con
fdhlM pàdera aVeriflif.1;ir, �pela, seguÍll:le' ta b,e�à:

• t "
,

Em' 1 'ano : . 240$000 mais -GS juros de '. I.. 5$872
'E:rif 2 anos' '480$OOU mais €is juros; de : , 22'905

I
Em '!3 ano-i'" 720$000 'mais os juros de , . 51$637
Em

I oi anos "960$OOÔ'mais os' juro"'s de .' t. ' 90$009
, ',Em 5 anos 1:200$000 mais es juros de .' , 144$271'

'Em 10 anos 2:400$000 maís os juFbs de , , 626$759
i t, "\

.

'
. Além da. ··contä cDeposito Pôpu�ar;' (De-
pósftoa i.nl�t�lB ·�l'p!1rtir de �O$R001 subsequen

: 'tea a partir de 5$000,� pare, á..Lqual 89.0 'abo
nados [ueos del4,l/2 % 81-a", "0 'B"a-rico Agri,
cola, e Oõmercíat de Blumenau mantêm ainda

�;r8é,�égJiiílres Mota.s: .-, ',I '"r"J\� ,I :,,'. ,,>

_' . :) "I J G t "l.. rr )1' i.

Á 'pisposição, 'serr(ilyi;;.o,. com r.etiràda's livres '

,

.

.

,p.ara quaiqúér"tmtforfáneilt f,
.

,I. ,!';,':. 2 0,/0
Com av'is(f previo (rttiradas' com ,viso con- -

; I li I! ,i r- ,ferme a. ��flortalkíi 'à nrePiraf�; ,', 4 oío
Prazo' fixo . de 3 'm,e!Zes e depois 2 mezes

.

de- ayis�'parlt retiradas. , ,',. 5 %
, Pazo fixo d� l anq �.l;:de�oi� '2 mezç_s d�

• ) r I r '(I ravlso"para r�hrlJd�s .,"".<,. , '. g� 6 o/ô
," i <?�Jur8�dt�ô Y!ß�.8 C!u.capjtAUzados,llem;eJtti�iwe�te.. i;!

----.. , 'l' '_n ,!,'.,,' ..

-, � (G: " .
. '.

qas� e'sp��iafista) ,éiiI rQ,�I�inbas-par� erean-·

.ças, ànuaiinhos, Iinhas, fios, enfeites, rend�s":'-!II
., fitas, botões, etc-"Mantem sempre im stock
UqI. belle sortirnento de,' riscos. tJá.ra; bordar.,

"

_ dos mais no_vos � modelos, ,II..

�MeiaSl',de seCla para senbor�s �. '

senhoras' ,. Mel'as' de mouseline
de p Dr� se d �,'I. pa� ��nboru, o

.,

"eide I$Saq, .. P\�r�' tI;,.��pre n�.....J"
vldada... Só na CASA SOmS'! .

------------�----.....

ml'l'l'ltmlllfl'l�D �

.

...je"
... I 1 ,.) ...".

'"" .

? O., ,j, - -Recebe cargas de importação, do Paíz
, : J

ou
.."'tlö' Exterior, para deaembaraçc

"

e

\. : I;.,')�� 'r��,��p.acho para as praças do ,interior.
_ �

,

,_ai s�mp.f.'a@ir.�:éiilß��1 carreglndo - Irmazens proprios t, Desvio.da Eslr. F,erro
. 1.2 'S�i'VIçô sj'àrimtido e rapido. - Preços modicos �

,

ß... ..
' !. 1

• Itfld!'�"."'H.!,�.��.�.,,,,.....�....e.'.'.'.8."'.'."'.'.,u�.,.tt' .•III'1Editil deprimelra I dias do mezt de dezem- tOB do ·Edifício do F6lum

pra�
.

e- a":!r'r� .' [I bro do ano de mil novo. desta comarcp. 08 bens .1,1\,.\PIi uw) PIilM�o�a::�":"tmJ'��r���rl.� �ÇfJ.r: Ci" c�Dlo8' e quarenta. Eu, penhora,dos a Ida Wollert Lu'.�·nnooW'1ó : 140
.

mata�o Ney Franco, e&crivão o na aQão executiva que v,",

I' .',.. .'" , 81'1b8�revi.AssiDado)Arno lhe .move Deste ',Tuizo Ja-
,9 -DOlltar ,Arno.,. Pedro' Pedro Hoese,hl _ Juiz de sé Kcch Junior a li IIbe:

Ht,;��_c-ll,J� l�lz de Direito Direito da CODlorcB, Es- 1. - Um tere'no lote n.
da' eOlD��a de �arag\Já, tá. conforme o original, 1975/1976 .. S'ituado Dli es
�ttad_o p�l�a,nt!l . "C�ttiri- do Que dou fé. traàa Serra do Boi, dIs:.
nal �r8sí�,.na f.o"ma da tTttraguA. 4 de dez�m Jrí1Q �de H.:ln�Jl, ne,st�.lDu,
leil:, etc: r. :�.' bro de 1940, nicipio, entre 08 lotei n,
,1"a99 _Ea,ber aos }lue.,..:9 Oescrivão Ney franco, 1975 e com tt�rras de 'Do·

p�eeent� edital (le pn, .

milito contenGo 8 arêa •

IJiei1'8 pra9a a arremata. IUi!i!!!!i!§!lii==�== e'i!!!!X de 240.000 metros quad;a, Antes das refeicões?

�_9�0 co:rp o p��zo de trtl!r 111', li! dos, fazendo frente com,
•

, t% (30) dias, vuemjOU d� ,II I mUler descaberia :1 240 metros, tundo com240i � � � lliI r. Um call�e de Marca Trago16"'con�ecfmento tiverem; Im para' a mui h e r I metros, lüdo noroeste IIIII :
aguardente

que, fmM este prazo lläo ,

com 1.030 metros e su
"

de ser arrematados por I' FLUXo.. I doeste com 1.025 metros, ,

quem m�48 der e m�tor
I I edificadó com C6.S8, rsn �.lance,o,(erecer _no dia 6 SEDATINA cho. e mais benfeitorias

194:1, proximo vindouro, ,
c

'tal Rs 8:800$000
.

.

!iS 10 horas, As portas do II A mulher não soffre� III
'. ,

�

Edlficio do Forum 08 ,á dôres cujos bem constantes do
penhoradOs·a, Leopoldo III -.' . I auto de aV8UBção e do

Jacop Martins, na 89äo Aliyla as cohcas auto de penhora <Ie t(l,
eiecuUva. fiscal, que. ;lhe �

ut�rmas em 2 horas I lhss,destes autos da referi.
move neste Ju� a Fà- Emprega·se com vantai

I
da !:' Qão executiva, são

•

I

I ze,nda
dfr .E8taQ�, o, s�, gern para combater as levados em primeira pra·

'; SeJ;ve Ptlr8 qualquér �d�d�, conforme,�o !l'" bçr: ", :j ',I II flôres Brancas, Colicas

I
ça de. hasta pubHca e

(1, .2, 3 e 4); .' ..;. ".

'

'. ! 1. - Um ttrr�no situA. � Uterinas, Menstru e a· arremata9ão, pelo valor
Pr.oteja a sBúde de scus filhos e a sua I do na TUã dos Martins,

I
p6s o parto, total de Rs. 8:800$000 (oi,

própria! EVlt.ará muitas doen9as e poupará á Estradá JaraguáEaqüer. E' poderoso cälman'te, e . to contos e oítocentüf!
f<li�hejrq., ß!H' tep'H�d��;s. ��' r � ( f .. �. , . , , ' -. do; neste .:.Mu�1ctp;0 ;e.. Regulador por excelen ,)11 mil rets). Assim serão os

Compre hõjé�1:ne6mo ume.

C:'LOMBRIGUEI�'I'
Comarca, contendo a cia.fLUXO'SEDATlNA'J.j referido bena arremata

RA MINANCORA" para Be�u fj�hlnho, . arés de 25.500 J;Iletro8 I pela. �ua comprovad31 dos por quem .mais der
E um produto d�s ,L'LABO'RATORIOS "MI qU8dra�os, com+ �8 C.óÍl eficacia é íI:e�itada, por I

e maios lance oterece,r I:NANCORA" � Joinvile ,.." fronta90es de direUo, quê mai� del0.000 medICaS. no dia, hora e logar 8Cl' .

. .
, .

. 'foi avaliado num�totlll(de I fLUXO SEDATINA I�
IDa men'cionado8, poden, I ------------------Rs. 1:500$000. . encontra'se em toda' ( do 0& me�m08 serem exa· ,Adoptadoofficialmente Catharinense I cEm vossa

. cujo bem constante do I 'part'e" II! mlHado por quem inte- 'riO Exercito terrú:xiste muita coisa boalt
auto de avalia9ão e auto'·

__ � resse tiver, mi estrada
ELIXIR "914'"disse um distincto gaucho,

de p,enhora de tolhu,_delt .!ii!li!!!'--- - Serra do Boi, distrito de
.

E acrescentou: «pode {tli·
tes ,autos, �a referida. Edital deprimeira' Hanss, municipio de Ja� Ccrn o seu usó, nota· se em citar o fabricante do sabo-
açäo executIva, &ão le- raguA, onde se acham poucos dias: nete PEJAS» •

vados e'm �imeiiá pr.�- . v praça e arre.. lücal1sadoB os àitos bens, .1. � O ungue limpo, de im· -------------

9!!-' de luistá :�publ'ca cde mata§lo oe ditos bens, E p&�a qu� pU2��s óe���ller��i�����lde es.venda fl arremat&9llo,pe,' chegue 80 conhealmento
pinhas, Eczemas, Erupções, fu- ELIXIR DE NOGUEIRA'

lo valor total de 1:500$000 O DoulQr Arno Pedro de todos, mandei passar runculvs, Coceiras, F�dd"s bra·
( D d't I ,.( f'

.. O r'!medlo que tem dl:plJr,doum' conto e qulnhentol Hoeechl, Juiz de lreHo este 'e 1 li que serG a I vas, Bôba, etc
mH reis), Assim, Berá o da Comarca de Jaraguá, xado no lugar d'e costume 3. - Deslpparecimcrilo com· c s.nguc de ues gcraçÕ�s!
f id b t• E t d' d o..:! � C t 1 bli' d pela impren pleto de 'RHEUMAT1SMO -do· Empregado com eX.lto n.,:re er () em anema... & a o e ",ao.a 8 ar e pu "a O. res nos OS&OS e dôres de cabeça.do por quem maie der Da, Br.ösil, ,!la torma da eaJ' Dado. e pas.ado nesta 4." Deaapparecimento das

e maior lRnce oferecer, lei, etc, cidade de Jaraguá, aoa manifestações syphiIilicab e de
no dia, hora e lugar eu- Faço saber aos que o t r i D t � dias do mes todos os incqmmodos de fundo

i d d t di 1 d i i d b dA syphílitico, - -

pra menc ona o, po aD presen e e ta e pr me, e novem ro o ano 'je
5. _ O apparelho gastro.intes.do o m(:'smo ser examl· ''ra praQa; e 8il"remataçäo' mil novecentos e qua· tinal perfeito, pois o éELlXIR

nado por quem interesse com o prlAZo' de triota renttr." Eu, Ney Franco, 914- não ataca o estomago e

,tiTer, A TUa dos Martins, (JO) dias, virem ou dele escrivão, o fliubscrevi não contem iodureto�

E, para que chegue 8 conhecimento tiverem, as.) Arno Pedro Ho�schl E! 'o 'pnlco Depurativo ,que
tem attestados dos Hospitaes,noticia a publico, man- que, rIndo esse prazo, hão - Juiz de Direito da Co' de especilJlistas dos Olhos e da

-- "ARC Jl 1fT R .A GO" dei passar este editai que de eer arrematados por marca. Está conforme o Dyspepsia Syphilitica,.,.... será aflxt.do no lugar de quem mais dtlr e mah)r loriglnal do que dou fé. Vidros duploscostume e publicado pe lance .()terecer, DO dia

71
' ,

!
la Imprensa local Dado de Janeiro do ano mil Jar8guA, 30 de novem· Ja se enc0'1t{am � v�nda con-

e ,! bro de 1940 tendo o dobro do liquIdo e cus·
e p!i8sado 1;le�ta �ld��ß! !,.ovl?rcen�oB e .9Qa�ent,. ,�;,' tando menos 20 % que dois

J de Jaraguà; oosC'll'ul1tro um, '.8s ·lcf h'O'fIl8j" ás por-. (:l escrl'vft :rNey FraDco, vidros pequenos.
�

� � r.. -

•

\

FILIAL JAHAGUA �"RíÍá teL-Emilio, Jourdan 1
,

'cai�J1'P{)Jt�I,,�?)5,::>ltl� �n(l� TeJegr,�f_c:CA:IXA.:, I

'HO'RÄRIO,?;'Das; 10' :ä'S' 12' e" 688 '(13)Í!2 ks Í5.-.
. Sabad;().s: D�s ,10 As .J 1112. -

, u

-

--O-nGANI/MO (/GO
melKALCIßADO

IlES'lJl.TADOS SURPREEHDEt>tTES, ,0tII POUCOS VIDROS,

rn ,

O a�j� J��otet�ra�e" se,u�, JjJ�OS
, tonl'bri'gueiraMi'nancor'a ,,)

, ".... t ....
� t,.

,

yerÍnifug(} s'ilave.. e de pr{>n� éféIto,
, Dispensa purgante e dléta!

Derlhrol

Espinh... _"

Rhl!umatlsrnO.

AA CR1ANÇAS QU'!I!M

PRQTICÇÃO .. �
. ,

�
.

� -

KolyllQs:. Limpa seus
dentes melhor 8 ecml
HgUpança e �
OI! géFm.es· que .a,ta..
um os dentee-,�
aama�

ferid••

SOIlMUSO �o,;, KOl 'fNOS
Eezem..

Ulc�ras
Manch..

Todos preferem o aperitivo

I
t'

Esc�oph uI ••

I . s.�phifílict' .

I SEMFIlE o MESMO i .,.
'

I
. SEMPRE o MflHOIlI. - ,

. ELIXIR DE NOGUEIRA
I Grande O.pur.tlvo do S3n"u."

.

por que é o melhor'!'
.

teposilario: João O· Mueller - Rua Marechal Deodoro
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.Ioinvilie
I

Fabrica ee Latas
• ... j.

•

I
t ',J;.} '. t.. .

para" productos seccos e líquidos '

,

A'FFONSO M·EISTE,R. H -, , .' I
aRua Bom Reti�:o (ant. particEisenhut) JO�NVIL""�

.

..

Escritorio . Nvenida Getulio
.).

-

.j.' \J

Telefone, 34,
,

"

Automóvel na Estação r
, 1

:
'." ,--:'

.

j' ., '- -

, oi
, CARL.O·�, ·,MEY ';-"�:!I

j 1
- � I'� -

"<
!;lo... -.-'"

4 "4 r. ss

CASA DE SçCCOS -E; MOLHADOS ' "',
,

Fazend�s,' Ck�péosJ' Miúdezas em: Úê.r:al" touçà�..';;
Ferragens'; Vid'Po's, etc.

. .'" ''1'

_ eie'ner'os AHmenticiôs :,., 'f' :'L
..

,

' -' ,�
, .,

':de; "pr'imeir-8' Qualidãde :�
,

; '., -L
" ",

, ':' : 'l�

Brin'q�edoa p��ä\� .ÍVäfäl �
'Ar'i,gos 'para presentás, ' ��

'. J
o'. v,,

(
,

: ) .

- LATAS com tampas pressão, LATAS or�gi
naes e com tampas'pressão para fermento em' pó, II��ATAS para :--C:;ONSERVAS. C�NEL.�� em,pó'lPJ,MEl'1TA em pó, TINTAS 4e 1/{ '1/2, 1, '2 CI
5 kilos, GRAXA de 1/2 e 1 kilo, COLLA fRIA
-de' 1/2r I; 5 kilos tom tampa pressão, 'BALAS,
CAfE' 'e pära muitos outros productos..

, Palace'
.;..-# '.

. ,

Hotel-
fi de.; M A R I-I-N S J A RU G 'A

, ,- �

. Ruâ
'

Barão do' Rio, Branco n. 62
Todos ós quàtos e appártflmenros. com agua

I corrente quente e fria
'

Eievador - FrigorJlico, ' Cosinha de I.a ordem
fi Salas de am.ostl'as para os srs. viaianles

CURJTYBA PARANA' .- BRASrL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. . ." ,;

Correio do,'Povo ''':''x- 14' - 12 1040

.-

-Ó,

Produto ge alta qualidade para DO�I:S(
BOLOS, TORTAS e quaesquer,

,

.

PASTELARIAS

rerbl�Dto Medeiros"

Falleeimentos
Na manhã de 2a.-feira.

falleceu no Hospital São
José, desta cidade, com a

avançada idade de 84 an'

nos, o sr. Pedro Prlem.so
gro do snr. Arnoldo Leo·
nardo Schmitt, industrial,
residente neste rnunicipio.

A.' familia enlutada, cOor·
reio do Povo- envia COD'

dolencías.
'

Assoc:ia�o
Pr6..Preventorio
Pede nos a directoria

da Associação Prõ Pre
ventorío. tornar publico
que amanhã, DO salão
Buhr, ás 17 horas, terá.
legar 'umá sessão ordl
Daria em que serão trs
tados assumptos de Im
pertancla, pedíndose as

sim o comparecimento
de todos 08 associados
e essoctades.

Prefiram a' [arinha [abrlcada pelo
·MDINHD·'JDINY·ILlE

' ..

LAVANDO-SE COM O SABÃO

Virgem Especialidade
,�de, WETZE;L & elA. JQINVILLE (Mar�a registrada)

��,·��c,������

ECQNOMISA·SE T�PO 'E DIN,HEIRO�'
.- \
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