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a lei dos plenos poderes"
��������������������������������·��������������IAPoeUOs inglezes. - CanceUada a dividabri

tannica (ia ultima guerra. - Auxilio integral

J
centra as potencias do eixo

! Rio, 24 (AN) - De Lon- Washington, 28 rU. PJ
I dres communicarn a chega- - O secretario do The
da aos Estados Unidos, a souro. sr. Henry Morgen,
bordo do encouraçado «King thau Junior, declarou hoje"
Georg V», do sr. .Halifax, perante a commissão de

O R O TOMELIN -',- Cal'xa 12 -,- Tel. cCorpovoJJ -,- Redactor: João Crespo nomeado recentemente em- Relaoões Exteriores do Se·Director�proprietario: H NO AT 't

O B=================="...,.,��-:====="'====""''='''=,"'='= baixador da IlJglaterra na- nado, cque a ran re
'

====""='V'=••===========d d 1 '1:'1 i d 19"'1 ." S. catbarina �� N. 1.064 quelle paiz. tanha, a Oreeia e a China,.&naO � - Jaraguá �� Sabba O, e Eevere ro e •

I não poderão continuar em
Londres, 25 (Reuter, ag. sua Juta contra o ceixo·,

B' ii' d h II H
.

ti ingleza) - cA batalha de a menos que o CongressoO protesto' do ras Discu rso o c anca er I er 1941 será a batalha dos approve o projecto de Ieí,,' mares, Só aos Estados Uni- de auxilio total ás demo-

DO�aso do"Mendoza" cMais cedo ou mais tarde os inglezes terãc de enviar uma cemmts- dos cabe entretanto, deter- eraeias.».,
, minar o que poderá signi-são para acceitar e nesse programma- ficar para vós uma rapida Waehingten, 28 (Reuter,

Communicam do Depar- de hontern, tenho a honra'
.

b te extendemos a mão á lnglater- victoria britannica e a ma- ag. ingleza) - O sr. Mor .. '

tamento de Imprensa e Pro- de lhe manifestar que, com Berlim, 30 (T.O.) - O I sua tctalidade eo a op
ra. Tudo foi inutil. Os ínteres- neira e a extensão dos genthau [unior. secretario

paganda: agrado, lhe dei o destino Fuehrer falando hoje a tar-l pressão, ses financeiros das democracias seus auxllioss - declarou do Thesouro, declarou que
«A proposito da deten- estabelecido, fazendo clrcu- de no Palacio dos Espor-.. . triumpharam sobre os seus in-

O sr. Ronald Cross, minis- cde algum tempo a esta
t t d tes de Berlim, por, occa 'I Berlim, .30 '(T. 0) Hltle� teresses naclonaes. Chegou-seção do vapor mercante fran- lar o seu texto en re o as

sião da passagem, do an-I
no seu discurso decIa,rou : ao inicío da lucta que continua- tro da Navegação, falando parte, considera cancellada

cez .Mendoza" ao largo da � as chancellarias americanas,
O I rá até o fim. Mais cedo ou maís hoje pelo radio aos cida- a divida britannica da ulti,

costa do Brasil, o sr. os-II Renovo a v, excia, o tes- niversario �a subid� a� po c

?que esperam os 1Q�I�- tarde os inglezes terão de en- dãos norte-americanos>. ma guerra - 1914 18 -,
h d

.

h i d r do nacional socíali mo zes . Esperam o aUXIIO viar uma ccmmissão para acceí- d
'

t t é t Iwaldo Aranha, ministro das temun 9 a mm a mase, , ,

'

norte americano? Só .pes- tar o nosso programma-. Prose. -Rapidez na entrega e 'CUJO mon an e ac ua men-
Relações Exteriores, acaba alta .consíderação. - Raut declarou refirtndo-se a In

so dizer uma coisa: desde guindo o -Fuehrer- declara: �SÓ mercadorias - declarou o te de 5,728.821.000 dollares-
- de eridereçar ao snr. Raul de Roux, ministro' das Re- �Iaterr&: cA. Inglaterra c�'

o inicio da guerra calcula- existe uma finalidade orienta-: orador - é mais do que
de Roux, secretario das Re- lações Exteriores do Pan.� tl democracia não é ma,l�

mos todas as eventualida- dora <lo povo. F.azendo um re- meia batalha e a vossa de-
I E' terí d Pana-Imã que u�a mascara sentiu trospecto da SItuação, posso '-

t fações x enores o ana- ma,"
" ,', des. :0 povo allemão nada dizer-vos que o .anno passado termmaçao em rans ormar

má, o seguinte telegramma: com?, msupportavel o- re
tem centra o arnericanc. e os ultimos mezes de 1939 a América em um vasto

«Prevalecendo-me depre- 'I" nascimento da Allemanha.
ti t d 'd' guer I d s dem'ocracias,_ III"_nfi i d I Este sabe e todo!' que ne- pra icamen e eCI Iram a - arsena a ,

cedente-já estabelecido, te-INa � erenc a O Durante os tres secu os

garn a 'verdade. desejam ra-. chega ás nossas linhas de
nho a honra de levar ao \ Prata precedentes 3- Inglaterra

deliberadamente sustentar combate como uma men-
conhecimento de v, excia. proseguiu formando pau,

o contrario. A AUemanha sagem de amizade e de vi-
Que na manhã de 18 do Montevideo, 30 (T. O) latinamente o seuchamado

não tem e [amais teve in Grandes pre- ctoria.s·cor;ente, um cruzador da - Causou surpresa a at, imperio nã? peJa livre von
teeesse no continente ame- parativos bel". ,O sr. Cross, finalizando,

marinha de guerra britan- titude da uelegação er- t�de e madilestsções �n�' rleano, excepto quando os lembrou seus ouvintes de
nica deteve O vapor .mer- gentina á -Conferencia Olmes dos ,povos at�lOg1' allemães intervieram na lu- UCOS dos� que, durante a Grande
cante francez «Mendoza",' Regional do Prata,oppon· dos, mas stm pela víolen-

ta pelaIiberdade do, con Guerra, a Allemanha só
a cinco e meia milhas do do se á internacionaliza, ela, desencadeando guer�a tinente. sr paizes america. UU. podia operar com os seus Washington, 23 (U. P.)
littoral do Brasil, O gover- çAo dos rlOB. após gu�rra, ,um pOVú ap s

nos tentarem eventualmen' submarinos partindo de ba' - Segundo oDepartamen.
00 brasileiro já dirigiu, por Os circulos chegados �ulro fOI onvado da sua

te immiscuir.se no confli. Tokio, 30 (Transocean) ses situadas nas aguas ter- to do Commercio é possi-
sua vez, ao governo bri- á delegação boliviana, IIberdad�. um E�tado ,após

cto europeu, occorrerão
- O jornal japonez eTo' ritoriaes germanicas, veJ s,er completada e novi

tan'nico, uma nota protes'" da onde procedeu o P,lO, out�o fOI destruldo, crean- kio Asahi ShimbumJJ• em ' cHoJ'e entretanto rCon' II'nha fe'rrovl'arl'a trans ame,b t d d t b,tu,soas mudanças no ob· sensacl'onal reportagem,'I'n. tinuou o' sr. Cross --a Al--tando contra esse facto, jacto so re o assump o, o se esse pro uc o que ricana,' de Arica a Santos,
Releva notar que, do pon- informam que em La. Paz se chama imperi? britanni' lectIvo: a Europa' s� de- forma os preparativos bel- lemanha está de -posse de via Santa Cruz, num espa.
to de vista dos interesses se accredita que os ar· co. A democracIa não era fenderão Não devem Ignov Iicos norte·americanos no quasi todos os portos da ço de 5 annos,
continentaes o procedimen- ge'ltinos mudem sua. a' mais.que uma simples mas- rar aquel��s que prétende· Pacifico, Com artilhagem EUr.JpaOccidental. Na Gran Os technicos bolivianos
to do citad� vaso de guer- ctual attitude, levan,do cara. Em todas a$ latUu· rem aUXIliar � Inglate�ra de propo�ções impressio' de Guerra, as potencia� al- calculam q'ue inicialmente
ra

'

britannico . importa em em c�nta. o alto gentido d�s, por traz :Ja �e�ocra. que cada navIo suspeito 'nantes, o trafego de navios liadas puderam se utilizar, serão necessarios de 20 a
acto de hostilidade pratica- amerICanista da Conte· cla encontra �e a rEl8hdade que chegue ao ,alcance de carregados de gazolina en' das frotas britannica, norte- 25 milhões, de dollares, afim
do dentro da zona de se' rencta. do dominio dos povos, na nossos submannos serã tre Hawai e os portos do americana, tranceza, italia- de que possam ser execu"
gurança (,'.ontinental, que as torpedeado,» continente americano é dez na e japoneza, bem como tados os trabalhos da sec'
f<epublicas americanas con-

L
·

à H � t à'
·

t à- Berlim, 30 (Transocean) - O veze& maior do que habi' as bases occidentaes dos ção de Santa Cruz a Co'
sideram, pela declaraçã� do eonl as Dr s er o a mIniS ra ur chanceller Hitler no, seu dis- tualmentE, Não sendo suf;- portos irlandezes, Nesta rumbê. em territorio brasi-
Panamá, Ide interesse vital ,U�, ' curso de hoje, referindo-se á licientes 08 navios tanques guerra, constitue nossa hon- leiros.

'

i
f 1 attitude intransigente da Ingla- d dpara o commercio paci ico terra, affirmou: cQuando affir- a arma. a. o 'governo re' rosa tarefa enfrentar um

inter-americano, Ora, tendo Abelardo Fernando MaRtelearo mou: Q.uando affirmam hoje que quisitou todos os barcos inimigo poqeroso, quasi sós, ,FaUallau O laLas' Republicas americanas os ataques poderão estender-se das' companhias particula- Necessitamos de mais des- ....

exhortado os paizes beli- . . .' . .
'

.

por este mundo, referindo-s� res,' todas as fabricas d.e troyers, de aviões de gran-
'

Meta..,.�sEsptrlto aventureIro, deseJOSo I os povos livres e ordeirOS. ao mundo no terreno social so P ....gerautes a respeitar a sua de expel'imentar novas sensa-I Conhecendo essas qualid!lcles posso dizer senhores de áq�em aViões e arsen,aes no aCl' de raio de acção, Se obfi- ,

neutratidade a se absterem ções e ansioso por d�sI?e�tar, (!Ql'Jiti!as de carater e. de Inte- e além mar que este m,;,ndo fico nort�.amerlcano, O �ra· vermos o apparelhamento Athenas 29 (T 0.) _ Re..de praticar na referida "'ZO- em nosso ser" emoçqes medltalt,i I·ügenena.. ,o grande mte!ectual será fiuáh1téOte o mundo vlctO .. balho é mcessante.. MUitos necessario- poderemos do- �

t"
•

t
-

f llJ' 'á 6na quaesquer actos' que abandonámos as plagas com-! dr. Nereu Ramos aprovelt?U-O, doso. Começará então em todos na�ios antiquados e moder· minar a a�eaça submarina Phen madmen e ha_ ecedu hS'buridas do Nordeste-sofredor e escolhendo-o para a PrefeItura os povos a consciencia social. .

d
•

d d
' oras a man a e OJepossam !''''mprometter a se- d I d J à mza os são equIpa os e mas para I'SSO precl'samos 't' d t

'-'" • aportàmo� em, terras o su .

.

e aragu.
. . A Inglaterra poderá fazer a guer- VlC Ima e um a aque cargl,lrança das rotas normaes �or malS que est_udemos a HI�- E, se, como mllttar, o tenen- ra 0m pról dos seus interesses canhões dos ultimos mode' do vosso apoio industrial. d' I Mt'"da navegação continental, tona e a GeografIa, por maIs te Leonldas ,Cabral Herbstt;r capftalistas, porém a guerra se- los, Jamais faltaremos ao

..no,8so prlal'mcoe'l'roo mgel'nnl,esrtaro g'reegaox,as,b '1' que tenhamos ouvido os relatos cumpriu o seu 'dever, como ad- rá finalmente o ultimo termo aO governo rasl elro ' vem, dos c�ixeir?s viajantes e dos ministrador continuou a _dar preparar o caminho da eleva�ão compromisso ou dlslsÍlre-
'\recorrer a solicitude do go- andarilhos mveterados, ha, sem- provas exuberant�s de arralga- ,social no seio dos povos. Final- mos da lucta, mas a vós
verno do Panam� e pedir- pre, na terra que' conhecemos, do amôr ao BraSIl.

., I mente prevalecerão os interes- A Allemanba l'C)s� cabe dizer qual o tempo da
lhe que se sirva consultar algo de surpreendente. jaraguá, sob a sua admtnls- ses superiores da humanidade luiria lDais de 71 nossa resistencia.»
as demais Republicas ame- � terra. é como uma mulher, tração, prosperou e'en:t!>elezou-, sobre o's interesses inferiores

cUJa crónica o. namorado nos' se. Atu�ndo nUlfla reglao, onde dos negociantes plutocratas». mil aviões de ,ricanas sobre se o facto, �esvenda. Um d!a, namoramo-l�, I p.re�omma o �lemento neo-bra-I Em seguida o �Fuehrer. resal- Condemnados por',que acaba de denunciar, Julgando que. nao possue maIs sllelro, Leonldás C. H�r?ster, ta que durante a guerra houve combate
.constitue ou não motivo segredos e. �IS que, com s�r-l tem .s� revelado um eftc!ente I a possibilidade de um entendi-, rasgarem a ban ..

pa, ra protesto collectivo das preza, verlhcamos .0 contrano'l adm,�nlst,
rador e um conclente mento, dizendo: «lmmediata- WlI;shmgton, 28 ,(U.P,)- deira allem

de t·
A mulher não ensma aos n�- patriota. mente após a campanha da Po- Em clrculos bem mforma'Republicas ste cQn men- morados aquele salto que, no Procurando. por todos os! lonia estendia novamente a mi-

te perante o governo de conto popular, o gato não en- meios, aumentar o nivel

dep.r<?-I' nha mão. Nada exigi da França, dos que se mantêm em San Fróneisco. 27 (Ste
Sua Magestade Britannica, sinou a onç<t. dução e de riqueza do mUnlCI- nem da Inglaterra. Tudo foi de- estreito contacto com os fani, italiana) - Os dois
Queira v, excia. acceitar os O no�so contacto cof!1 o po- pio! v,em,_ ain�a! lutando pela balde, Após a derrocada do oes- acontecimentos milit�res es- marinheiros americanos cul,

vo barriga-verde tem SIdo des- asslmllaçao raplda das ponula- 't' ff' d d
'

ff t
.

protestos da minha mais sa especie. Cada dia) mais ad- ções marginaes aqui existentes. rangelfos- a Irma se que pa os
,

a grave a ron a

alta consideração, - ass.) miramos esse pedaço bom do Difundindo a instrução e in- a Allemanha dispõe, pro- contra a bandeira do Rdch
Oswaldo Aranha.» Brasil, onde estú!l e vibra uma cenUvando os cultos civicos, o CODvife vavelmente,' de mais de 72 foram condemnados :a 90

gente simples, laboriosa, inteli- Prefeito Herbster interessa, de mil aviões de combate. dias de 'prisão e entreguesgente e hospitaleira. modo inteligente, o colono no

I It' 'f' H'tl á t 'd d d marl'nhaDe surpreza em surpresa, amôr ás nossas cousas. Os amigos e admiradores do S O SIgm Ica que I er s au orl a es a

chegámos a essa surpreza hu- Respeitando a riqueza cultu- Tel'ientt Leonid�s Cabral Herb· poderia lançar cerca de 36 pelas quaes serão acciona
mana e admiravel,que se cha- ral das línguas alemã, italiana ster farão ao mesmo, no dia 4 mil apparelhos na luta ten' dos.
ma Leonidas Cabral Herbster. e polonêsa, ele, não deixa de do corrente, uma justa manifes' do outros tantos de reserva.
Militar concjente, pertence ao .incutir, por todos os meios ao tação por occasião do transcurso

número, daquele,s, que não veem seu alcance, a admiração pela do 3.0 anniversario de sua ado
nlt caserna, apenas, a força; nossa Iingua, mostrando ao, neo- ministração' efficiente e patric:>tica. O novo producto dá' PE.JAS,Mas, descobre, nela, uma man- brasileiro a beleza que ela pos- A lista de adhesões encontra,
são ,da inteligencia, um cenácu- súe como idioma autonomo que se em poder do provecto tabel- sabonete de luxo OUSAL,\ re·
IONda CBultU�la. d d 1930 jtá se. libértoQ dos eánones por- lião de notas. sr, Mario Tavares cem lançado a venda, é dumll,

o rasl , es e pro- ugueses. que se�undo consta, sera o ora·
�---------

cura-se a rehabilitação da ca- ,Como êxemplo de compreen- dor offieial. acceitação collossal. Florença (Stefani) - ONovo embaixador serna denegdda por certos anti- são, está ai a iniciativa da her- engenheiro Mario Malvoti
da 'I:'Iran�, JUnto militaristas inconcientes que jul- ma a ser erigida em honra de

deixou, por testl.lmento, ao� s- gavam que o soldado não po- Emilio jourdan, iniciativa que
ao nosso Governo dia ser intelectuaL ele l'restigiou e amparou, in- A .·50 ao �olDer�.·o duce, toda a sua for!una,8 Amando protunda!l1ente o cIuindo, oficialmente o munici- V ., ., na importancia de 3 milhões

Rio, 28 - Procedente Brasil, a sua folha de serviços pio nesse preito de gratidão. de liras. externando os
dos E-stados Unidos che- prestados 'á patria constitue um Intelectual condente, inimigo da "on,a ru'ral seus agradecimentos ao sr.motivo de orgulho para a cor- fidagal de tudo o que é violen- lItI
gou iJ esta capitalo conde poração a que pertence. to e bárbaro, somos um admi- Mussolini pelo bem im'
René de Saint Quentin,no�' Colocando bem alto os in- rador entusiasta dos adminis-

1)e ordem do sr. Prefeito Municipal f" de mên�o que fez á Italia e
vo embaixador da França teresses da-Humanidade, ele se tradores que, numa época em

.. ,,' deseJ3 que sua fortuna se
,

t • brasl'lel' sagrou, concientemente, um pa- que o pensamento é massacra- acordo com o entendimento haVido com o sr', .

d f dlun o ao goverRu ladino da cultura ameaçada de do pela metralhadora, continuam
• la eiTlpregaaa na e esa a

ro, que teve destmbarque I destruIção por ondas bárbaras desassombradamente, a paladiar Presidente da Associação Comercial, aviso, ao srs. Ualia,
muito concorrido. J

que assaltam traiçoeiramente, as iniciativas intelectuais e a Comerciantes da ZO:la rural, que o fechamentoacreditar na ,força creadora da
Iinteligencia. do�' seus estabe ecimentos poderá, até, posterior

, �---.----. A administração. de �eonidas deliberaç�o ser feito ás 20 horas, Quanto as de.Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes Cabral Herbster smtonlza, per-, '
,

, -'

D _

CLINICA ESPECIALISADA feitamente, com a honesta ad-, malS deterrnltlaçN$ do ecreto deverao ser cum-

DR. S",ADALLA AM IN' ministração. desse grande inte- pridas rigorosamente.
.

lectual que e o dr. Nereu Ramos •

P f' M" I dAdmirando tais administra- Secretana da re eltura unlclpa e Jaraguá,
ções, n�s temos raz?es sobejas 30' de Janeiro de' 1941 '

'

para crer no Brasil e na Hu-
R t' S Smanidade. " ena o ans, e�retario .

Washington. 30 - A.P.
- A. commíssão de nego
cios exteriores da Camara
resolveu approvar o pro'
jecto administrativo de au
xilio integral aos paizes
que luctam .ccntra 8S po
tencias do eixo,

Elti'a4a de ferro,
Bralil..BoUvia

)
•

. \

Athenas, 29 (T,O.) - A
noticia do fallecimento do
primeiro ministro' Metaxas
consternou a população que
via nelle a dlma da guer..
ra ítalo-grega,
Nos ctrculos politicös de·

clara-se que a morte de
Metaxas representa uma

grande perda para o paiz,
pois o povo ,grego estava
unido devido ao seu pres ..

tigio que �onseguiu evitar
os letigios partidarios,

Atltenas, 29 (T,O,) - O
professor da Universidade
de Athe:1as, Alexan'dre 00-
rilis, foi nomeado primeiro
ministro em substituição ao

general Metaxas.

'Rio, 23 ,- O sr. Oswal
do ,Aranha recebeu em res

posta á sua, mensagem di

rigida ao governo do Pa
namá a seguinte contra-
"mensagem:

cAo accusar o recebi
mento da importante men

sagem de v, excia, datada

Deixou sua fortu..

na ao sr. Musso� Regresso 'de del�
lini gados brasileirot

Lisboa. 28 - O eIJ,lbai,
xl'dor do Brasil nesta ca·

pital offereceu um8 re·

cepçAo, nu embaixada,
808 delegados brasilei'
ros ás recentes comme'

morações dos centena'
rios �e Portugal.
Esses delegados parti·

rarn hoje de, Portugal,
com destino 80 Brssil, 8
bordo do cSerpa Plnt.oJJ•

Insflfufo Ro�ba [,oures

CONTINUA EM jOINVILLE
Consultas: 15 de Novembro 580 - Res.: Abdon Baptista 180

Exclusivamente para molestia8 de olhos, ouvidos,
naris e garganta,

Dispõe de aparelhos' os mais moderIlos para exame de
sua especialidade.

,
PaI. Richlin. Rua do Principe, Fone, 334. jOINVILLE

. . ,:���".,.,.,.,•.�.i�i:'�'�"'''.''''''�''''''''''''''''""'."""""""""""""'."""I.,.,.�.,.'Ii'.'."����""""'.l.'.'."'.'.""'.""""""I.I'"'''.' ..1... t.j
LdaBrahmaPrefiram'BOCI(.C�YST

A�, nova cerveja, clara de excellente paladar, typo especial par�' o verão
, i

,\ ,.'" 1� ,""" \i .• ',f.
{!'

•
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D"

-

G I
- . . , .. ,'tO ran e, �o Norte.m�cç�o era -:Ó,

•

'

'.'�. Araguari ' : C " ". ",' Mossor6' .:Agenc!a Cent.al.
.

Barbacena Natal
.

A!?;en�l� �tro)3O'htana da Ban-v Belle Horizonte " ,'J.' .'

.
deira . _Ie';, Carangóla R'tO Grande do Sul

lAgen.
cia Metropolitana da Gloria" 'c.atagmii:es Bag.é'

"

Agencia;Metropolitaqa de Ma· Guaxupé' Cachoeira .

dureira " Juiz de fóra 'Caxias
Agellcia Metl:.opolitana do·J»t'j';S Ponte Nova Livra�ehto
Alagoas ;'., r' ,',r. '1

. Teofilo Oto.ni Passo Fundo
. Mareió � �e.�e,do, ,.', Treís Caraçõês Pelotas
'Amaeonas

. - .,

Uberaba.· Porto Alegre
M'anaus Uberlandia' Rio Grande

Vargiuha Uiuguaíana
Bahia " T',· • I 'J Pará .. ' Santa Cataritu:
Bahia (São Salvador)

.

Betern Blurnenau
Feira de Santana joinvile
Ilhéus ,.

' Paraiba do Norte F1orianopolis
Itábuna " ", X . : r;.. Cajazeiras. São Paulo
J

. • '. Campina Grande'equl� < João Pessoa Araraquara
joazeiro ' .' .

Barretos
Santo Amaro Paraná ßaurú
São ' Felix ; -

)"'U Curitiba Bebedouro
Ceará JHcarésinho Botucatú

·

Crato . Ponta Grossa Campinas
Fortaleza Pennambueo Catanduva

· Sobral Garauhus Chavantes
Recife Franca

<JJ;sp'irito .$ß�tQ, i '

t;::>.,_) .; . Jaú
,'Cachceirá·de·'ltäpenili-im ".,.; Rwu't,' ,. Lins ·'L·
, Vitó,ià • '''':'. . '�'. ; ,Flonan9' i ' ." Piracicaba ,

. '

Parnaiba'
-

Presidente Prudente
Teresina Ribeirão Preto

Rio de Janeiro . Rio Preto

Barra do Piraí Santos·', '

: • Campos 1 ';,,L', f São João, da· Boavisla
São Pau'lo'

.

Itaperuna TaubatéMato Grosso Macaé'
Campo Grande NiterQi Sirgipe
Corumbá

"
Nova Iguass,ú . IAracajú, '

Cuiabá Petropolis Acre .... Rji;> Branco
. ',,' Està instalando as se.guintes sub· agencias:, ,) ,. ' .

Amazon,/1s .�. Porto Velho. . ç6es, Amargosa, Nazaré, Jaco- São Paulo - Sorocaba, Mo·
Pará � �anfarém, Milra6ál .bina, Valença Bomfim, Conquis- gÍ dns Cruzes, Itapetininga,Ava-

Igarapé Assu. '1� . f�, Poç�es, 'Rio Novo,. UaI)ira, ré, Santa Cru�cdo Rio Pardo,
Maranhão - :axia,s, Pedrei- . Alagoinhas e Barreiras. Pirajú, Assis, Pâraguassú, Santo

ras. Codó. � Espiríto Santo - Colatina. Anastacio, Duartina,M;uilia, Tu-
Piaui .- ,Campo, Maior, p"e- Santa Tereza, João Pessoa, São pan, Pirajuí, Promissão, Araça- ,;. ,,'

.

(}.

'H o· t e'l Cen t #11,1 a I riperí Piracufllea, Picos, União, Mateus. tuba, Vãlparaizo, Cafelandia, de M A R T IN,S J�AR U.O A.
I' Joa�uim tavoh. \',5. 'll . GQitL1J C"':'( Jp'amerí, 'ßiotyerde Bragança, Itapira, Pirassununga, , ..

. Ceara' - Arac�ti, Iguatú, Ca- e Burití..
.

. Limeira, Rio Claro, São José do ' Rua Barão do I{iq ,BrancO' n: ,62 ��í!Omoeim. Crateús. Quixaqá, �ena- Mato,�osso :-;-' Aq.u,icWu�l1a, . Rio,' pardo,' Matão, .Novo I-!0ri- T. ddoç Pompeu. - Ponta Para, Tres Lagoas, Mam· zonte, Monte Aprazlvel, Mlras- .I O OS as quartos e apparramentos;, commagua
Rio Grande do Norte -, cajú,' São ,Luiz ,de Cáceres e Po- sol, Nova Granada, Olimpia, ' corrente qúei1le e fria �,

Caic6, Assu, 'xoreu. ,Orlanda,' São Simão, Sertãosi· 'E' d F i 1'1.3" C· "�I
' t.' '. 1 ,�"

· Pa?'aíba -- Patos, Alagoa do[ Minas. ,Gerais - C,uFvelo, nho, Itu.verava; Ribeirão Bonito. leva ar - r gor. IÇO',' 0'$ n,ha, de l.a or'ilem
Mont,:irot If�ba,.jna, G�aFa�ira.,

.

,�olJte.s" CJa�osJ, Pirllp6ra, Ja��a- Pederneiras, Barití, São José dos �álas de a.mo.$.tras p'�r� ,.� '·srr",.. Vi'·al·aftr#"",.,,� .Pernambuco - Caruar!J� PaI· 'na, :Arassual. C;_arlO$ Chagas fex. Campos te' 19uape: .' ,I' 't7 ,:;, .__., . • .....�

l1_lare�, Tif!lba.úba, Goiana'; yitó· U�ucú), _Fortalez,a, Pita�gui.:. or. Parai;"'é-' Londrina' t�má.· "!,,'

A'lI,tO"mov'eIl' n'a .-':0.0s·taf"a-.'o � '" ,:,.!
na Llmoélro. RIO Branco, Afo- mlga, Sao DomlOgos 00 Pr:1ta,. . ,.:. ,! • , ,

.

"" C. 'Ir !;.' ,';".jgados de Iggazeira,· \l'oriuIÚo, Góvern�ijoçVal<ld�res(ex-Figuei- Czma, 'rYo'Ppj� da. VItana, Irah.,
Bom Conselho.. ra do Rio Doce,) .Aimorés, São orneI. rvcop�o. . C V.R I TVBA, .... PÀRÁNA' I.

_ B"dAf\"SIL4lagot'f-s', _:,_ Viçosa, Pah;neira. Job d', EI Rei, Bicas, Lima Dol- ,Santa Catar't�a - CruzeIro
. '. '. '.. ".'" ,o, "-

aua Cei. Emílio )o.urdan .. )araguá dos Indids, União, Sänt' 'Anna arte," Oaratinga, Passos, Alfenas, e Mafra;,.
.. ,.'

.

o r •
• ." '"

.. J'" de Ipanema: ',:
.

Campos' 8.erais, Our(),F�l_lo. Rio Gr.ande do Sul - San· • I . , .. LóoJO·TEL· BEC'K';I=Cl \;".
..

Sergipe - Prepriá, Maroim, Distrito Federal _ Campo to Angelo, José B_onihcio, San· ',,' ,'o I.. :.
., '-,-1 ')�,

'.,

Bild b·· 'd A Gom' Estan�la It, A,!ãpohs. Gr'd J .i.' t� Cruz, Sao BOrJa, Santa Ma-' C I
•

E '1' J' d ., �

,

..

'

e raD o .. ,�s, Baw - Barrado Rio Grande, an e.
'''
....

' .

" . no, LageadO', Bento Gonçalves, ua e, mllO aur, an. .. . r, ·Jaraguã.. doa,Sul
Caetité, S�rrinha, Canavie!'ras, llio de ·J'!I"'eirQ �"C&lÍtag'.a· Vaéà�iaAaguarão! Alegrete, São Está situado no mdhtk ponto� da' ciijád�. Quasi'\,is-âS O I.'· C •• t a d o r
Castro AlVe'S, Bom Jesus da- �a- lo, Cabal Fno, Rezend�J:Bom Gabriel, D. Pednto, Cruz Alta, ..' E t

'.:.' f re�; D" ._
.. ':'d' �in' ·�.iI"

dda; Mara�ás..<Mundo Novo, Len-' Jesus deilltabapoama" Quaraí. """"
.. �', v�" a

.

s aQ,ao ,er., ,:.. ISP,07
' e �OJ1,I:.. ! as acco!f1� a

çoes e offer�ce o maxlmo conforto aos' srs. b'OsHedes.Ba rrhos' quente.s e irros. . : :

H.YOI��Ec· -: J ÇONF()R,�9., ,�, PRE�T�ZA
., ',I Linh!!'de Omnibus á porta' Preços ra1:oa�ei8·

ProprietariQ: Carlos Albus. iro .. 'I

Rua C,om. AÍ'�ujo h. 176 _ CURITIBÁ _' épá�ranáJ, .,. ,i . �

. "

Estão em pleno "funcionamento as aulas de
admissão"á ·la. serie do ,Curso· fundameí1fal

{ • � t'
" .......

___________...... • ...�. Nos mezes pe Dezembro e Janeiro ac; aulas ..deste
" ' , .curso· são GRATUITAS.' E:

U. ·passeio a. Faculdade "d� "Comercia do Pará_'·,,��o� �raacisco�' . [" .� (EIS-COL�, REMINOrON)
, ,

Nestes dias de calor, um
.

Fiscalisada -pelo Gove;n� Federal
'

passeio a São Francisco, 'C'V·RS'OS: ,p , . ,

d . t·, n /l't ,.. t...l· �LAI,Im passeio áPraia, �a vida ..
+., . .r,O,p.e! eQ,Jco, r;en O ,Çop al!o�. e.j_ u-

é melhor.. Falta um 'borrt xlbaf� :je;.comerclO. I:oternato e Externato.
Hotel? Não hesite ' , . �

'HOTELi C�"'RA�l I �I _..
.

Com ó" s-eu' uso,' nota-Se· em·
poucos dias :

1. - O san�ue limpo, de im·
purtzas ti,beO? estar geral. . C

.

2. - Desapparecimefito de"es·
E' a pomada ideal! pinhas, Eczemas, Erupções, Fu·
CURA TODAS AS ruriculos, Coceiras, Feridas bra-

vas, Bôbal etc.
.

' ...
F E R I DAS, tanto 3. - Desapparecimento com

humanas como de . pleto de RHEUMATISMO do·
animais.. res nos ossos e dôres de cabeça.

.
, ,,�, 4. - ,Desapparecitfiento; das

NUNCA EXISTI0 manifestaçqes syphililicas e de

IGUAL!

I
todos os mcommodos de fundo
syphIlitico.

A :Fat,rttäcia' Cruz,_· 5. - O apparelho gastro·intes·
ae Avaré, (S. ,Paulo)

tinal jlerfeito, pois o -ELIXIR
914. não ataca o estomago e

curou com· a cMl, não contem iodureto.
NANCORA.

úlce-I
E' o unico Depurativo que

ras que ne'pl,,;O 9l_4 teto attestados dos Hospitatl!!,
conseguiu curâr';'.. de especi31listas :dos Olhos e da

Dyspep'sia SyphiIitica.
Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp, curou com Vidros duplosUMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havédo centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa!> de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira "Pomada
Minancora" nQ,nca existiu a não ser em suas
latinhas ofiginâis com o emblema simb6lico acima.
Recusem imit�ções ! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.'
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA.
de. J�INVILLE

't ;_r� •.•.. , •.

Proprietario: OSCAR MATTHiASO
BONS QUAR.TOS -- BOA ME�A

ASSEIO - PROMPTIDÃO j

PREÇOS MOD1COS
,

�. Dist,a t(rninwto da, ;est�ção ferrea 'e da agGncia �a
Auto-Viação Çath�rinen�e.

provisionado pelo Tribunal de Apelação, registro n. 236, e devi·
damente inscrito na Ordem ,.dos Advogados do Brasil, Secção de
S. Catharina, cem escritQrio em jARAGUÁ, onde paga os devi·
dos impostos de SOLlClTADOR DE CAUSAS, oferece os ser

,viços compatlveis com sua profissão a quem deles precisar.

E:scritorio' de advocacia

Dr. Marinho Lobo
Diadamente atende-se neste escritorio p�ra servi-

.

ços judiciarios e administrativos.
. FALA·SE PORTUOVEZ, iTALIANO eALEMÂO

(Das 7 á 17 horas)
JARAGUA' - Rua Marechal Deodoro

" Predio ·Emerich Ruysam

.,

OI ,,'.

k.l (l·
...

-- '.

'GO/CH! IRMAOf
I .

J�RI;\GUb.. ;",/ANTb..,C.l\TARI·NL:\...
" "\

�" , . ,

�doPt�d·��fficial�e�t,� I�ridas ?
�O: Exe�c,j.te :

.

,
. Golpes t .,.

Queimaduras?
"

Balsame' ,

.

·Garbazza
· I: "

"

E' o Assistente Caseiro
Infalível!

· ,;",s mães prev.identes
não déixam de ter em
seu lar O remedio in
dispensavel pará o mo

menta .imprevisto l' �.

Ter'o'Balsamo GÄR .;.

BAZZA em sua casa
é ter o socorro ir,ne'
diàto ;f)ará qualqú�r: fe '

· rimento ou queima·
dura. E' o Socorro
ProviCJerlcial !'

.. �

BALSAMO GA-RBAZ-
.

. I
·ZA! E/um produto do
• .L.ªPo�atQJjp. SIAN.

D1�tribuidores :

AR'AUJO 'fREITAS& CIA.

� , Rio.
._... '1' Oerlhrol

- 'Espinhes
.

, Rhaumetlsmo

DR. 'LUIZ DE SOUZA I ESC:;::�::;.,�
..�<r

ADVOGADO '. - - - I, ft.< SEMPRE O MESMO I •••

•
<. {

,
It t �... )( �: ::fi"':: : '

SEWR!, OJ.tr;LHOllh�_. t, 1

Escritorio . Avenida GetulIo Vargas ELIXIR DE NOGUE-IRA

. ELIXIR "914'

Manchei

,.' .�

d.o.�__

'�'i' Dr;��RENATO\ (�eAMARA
. ." .

. {.1.··· .,"J'" l' . ',f5.�
, DIRECTOR DO HOSPITALlfS.. JOSE'· ,,:

,Qpe..açge$� ,O�eDç�S . .re
A

sen..ora$,
Part�s"'!�-"·'-. "� ...�

-I f, Li � ((

Consultas á qualq��rJlq�a; n_o: ,

'lJospi,t;al ;op I1;�,' fon��p>t.�qr\Ü' .:/
;', .. � ,FALA ALLE�ÃO,;;. ,'.

'

.,

�
•

:}. _:\ "f

���·�Da.""""""",,,•

i
,

, ,

" W j , -

. \ ... "J

Or. :Alcibiades' Mártins Fontes
, "._ � r' -, ,C" ,

.

A D vo Q,,;1.P'O;
, •.

Encarrega-se de IodaI e 'qua.l'que� ls�rviço rslativo
à sua 'prrJfissão. ':, "

'.J .; 1.
"

r 1"':� '{.' 11 ''; ,Atende h pessôas do interior, que Íiesejarem natutaiisar
s�"receber ,e obter subvenções; dÓihpr'" e' vehda de

�

titulas da
dlvl�a pública, Registro de titulos e ·diplomas,. cObr-anças, serviços
g,erals, perante o Supremo,.:rribunàtrFede,rlll·.e í�do' que .se reh-

,. ClOne com, es�a�elecimentos· d� EmiHo;��ecundárío ou sJJperior.
Correspondentes em todas lOS Estados r do 'Brasil

,

Escritótio: A�" Graça AranhH, 26:' h,o a���/ Saf�st f107 �;1'109-
Tel. 42·7842. Edificio D, Pedro II. Rio de Janeiro. C. 'Postal N. 3897

, �.,.. ,'C t {:., J:1

" t
� 1 t

• r {sob speç�o < fede'�al" permalle�te�J ,\ .; o

DIretor; 'Dr, Luiz, Anibal' t;iderari'

Q��rt'os ventilados e are·

jados. - DiariaritenJe:
.

PEIXES ou CAM'ARAO ", ,

"
. .fateo para

, . Automoveis.

Cure �eu�;, niâl�s, e"j·po�pf�. s�u, �om dinheiro
co�prando na I �

'�,.. Pha"macia� Nova
'. "

.

'

�

de ROBERTO MJ HORST

.

H,IXIR' DE NOGUEIRA
:-

. ..:

O' remedJo que tem depurado
o s�n9ue de trel gerações J

. �,,,.prt;��do. com exito II.. :

a que dispõe de 'maior sor,timento na praça e

"f'

' .

s�..�s·l'����glo.S' ���re'8?s, �a.fl��jo"sQs ..
Todos prefe!�m;· a :�pel"i�i!vo
_.�Jl",�Cll �','l'; .. 11 Q"�"

offerece
. '[ (

ferida.
Eczem..
Ulcerol

por que é o melhor!
>l ._

�
_ -'.,.. _ -<'! _ .- , I_'"

1
� .. t�. '.

.

Deposilarip .,JoãO! ,.oI" MIrelIei' ."' Rua Marechal Deodoro
Já sé encontram' á venda con·

tendo o dobro do liquido e cus
tando menos 20 % que dois
vidros pequenos. ,

� ',--'

IFermento Medeiros
, .. I?roduto,de alta qualidade para DOCES,

"�o B�OtOS, :_
TORTAS e quaesqúer

PASTELARIAS:
,I�.�tQ� " ,34, :-c:;" ",.,/� ..i 'r�'I'" �'�"";' ,11ói

.. ·

.....................���.....,�'..__ii�__l!iííiiíiiíiii iiííí__1• _- � - • I
•

_ ." .' ... 4.. " ,

�.

,
':',.' .':-""' .... �, <";';;;':- .I-M ,-"--:,-,,, �'" -.-',-i, - .• ,." ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Repercutiu na ímpten- ô ititeresse da
.

comp�nhia em vir�ude da .�itaçlo
.a 'lacional a" satisfação é o de - explorar . rótas e confiança ?bbdls.
-unanime de. todo o pa,z onde � deHiCiencia d�s A �encla .. �. S. A.

J!el� �ppotJ�!l' ',c�eaçã� com�nlcaçõ�. �co��ml" �. T. A.: nos Estados d�ito MIDIsteno da ·Aero· cas 'Impede o desenvol- Paraná ·e. Santa Ca�h��1
náutica, aliás o primeiro vimento commercial. na, f,!ncclona. no edlflclo
'.das :Ainericas. , Le almente constitui. Palacío Aven��a,. Apto.

Em longo decreto-lei da c;mo sociedade ano. 206, em CUritiba. Breve
que recebeu o. n. 2961, 'f o-' serão installadas as sub-

,

foram fixadas as directri ' n!ma e n� Itme prop agencias no interior dos
zes desse ministerio que Sito de realizar �?m. pres- dois Estados, para facili
superintenderä não só as teza o seu objectivo. a tar a cooperação mate
aeronautícas militares, do S. A. N, T. A. lançou. as rial de todos aquelles
oExercito e da Marlnha, suas acções em . planos que de 'perto têem inte
como ainda.o Depar.ta· populares, em todo o resse pelas iniciativas pa
P1��to de ' Aeronaubca paíz. conseguindo osmais trioticas e de vulto co

Civil, os Aero-Clubes e enthusiasticos, resultados mo esta.
todas as emprezas ou

companhias de explora-
- çãodo t!ansporte aéreo lanportante contractocommercial. .

_

Creando �..nov� e im- de
'

se-uro collectlvo
portante rninisterio, S, ."

'

.

Ex. o �r. preside�te dalcelebrado entre a SUL AMERICA _

ReP'c1bhAa, concre�lza. um C" N i I d Seluros de Vida edos maiores objectivos sa, a.c ODa. e
.

• da sua longa' e marcan. a firma carlos Hoepke S. A.
te carreira de estadista, ,.'
impulsionando as inicia- A. conhecida e Importakn. de,Ef'l'rmjáaselevdaodOBoraSn•.ulmqeUroe..' te íírma Carlos Hoepc e
tívas particulares, com a S. A. vem de contratar distinguiram a SUL AME
orientação, coordenação com

I

a poderosa Cia. Na' RICA com importantes con

e assistencia, possibilitsn- cionäl de Seguros de Vida tractos de seguros tcolle'
do ainda pelo orgão com- SUL AMERICA, um vul- ctívos e si todas, a exem-

tuoso seguro em grupo plo do, que succedeu agora•

petente O apoio material '.
com os srs, Carlos Hoepeke'

• • # • para os seus dedieades em' "

que per��tbra progressi pregados, . S. A., seguirem tã� nobre
va estabilidade das em- E' digna dos maiores en - .gesto, �st�rá resolvido um

prezas' aéreas, coopera- comias a altitude da firma dos mars Importantes pro

deras imprescindiveis da acima, não s6 porque con- blernas soc!aes da nossa
.

I d' t fiar am tão magnifico nego grande Pátria.articu ação e 10 eresses
cio á maior das Oompa Apresentamo,s. com e.s· CoDlbate a' .analar'l-a, Falleceu o ministro do In-collectivos e de .ordern nhias Seguradouras do paiz, pecial contentamento, á fir- .

nacional. como porque evidenciaram ma Carlos Hoecke S. A. e "terlor bUDcarÓ
A par da creação do sobejamente que se preoc- á SUL ;ÀMER�CA os no�' Rio. -, O . presidente I

do Norte e Parahyba 130 J. .

°Ministerio da Aeronauti- cupam com o futuro das .sos mais efusivos c�mprJ' da Republíea acaba de contos, AJagoas 100 coa- Budepest. 28 (T. O.)

-I
hungaro, conde Stefani

d t b
. familias dos seus leaes ser- mentos Epor haverem leva- appro:var a dístrtbuleão t.os. Bahia 150 contos, Es. Falleceu a 1,25 da madru Csaky. Pouco ,antes doca,

.

en ro em, reve C!U- vidores e que desejam por- do a bom _termo tãp saiu' da verba de .2.500 contos pirita Santo 145 contos, gada de hontern, na ellní- desanlace fatal, o condezarão os ares em exten- tanto dar ás mesmas uma tar operaçao, que Virá pro, consignada no corrente 'Sergip('l 200 contos, Pa- ca uníversitarla desta cida- recebeu do Nuncío Apos
sas rotas de penetração prote�çãO valiosa e dura- teger e amparar rnais de exerctcío financeiro pa- ranä 105 contos, Santa de, o ministro do Interior tolice a bençam especial
e ligação, aviões commer- doura. 60U familias. ra o combate á malarta, Catharína 140 contos, Rio

-

do Sumo Pontifice.. Volta
ciaes da S. A. N. T. A. '- Da forma da proposta Granne do Sul 190 con

As I
-

s an lo
de meia-noite, o ministro

Sociedade Anonyma Na. nesse sentido feita pelo tOB, Min8's Geràes 190 re açoe I II plenipotenciario allemão. dr.
A Pe' Otto Strobel director da Directoria de cont08· e O(iyaz 100 con· sovieticas Erdmannsdorff,' visitou ocional de Transportes é·

'. ..;. . .. .' Sa1!d>�, f.ub.li9a. do D�par·", tos,' .

'

.

, morrbundo, em nome do
reos _:_ empreza de gran· , tàmenfo Nac. de Saudê.' Pará' attéI{'de'f ás 'des

'

Fuehrer. Minutos antes do
de env6rgadura, genuina- No dia 19 de Janeiro S. maternos o primeiro livro, De accordo com eßse peZ88 de C(lmpra de IDa· New Vork, 23 �Transo fallecimento compareceu o

mente' formada com ca- Excia: Revma. D. Pio de de onda a criança ap,rende p(a�o, $eis regiões sani· tf'rifil e de ttians�orte'pâ. cean) - Com�umcam de prim�iro
.

ministro Teleki,
pitaes brasÚeiros e cujo freitas conferiu. as orde!ls . .8 �oletra{ palavras. E � por· tarlas das 8 em que Be ra execuçllo e f1scahsa· L0!ld�es que, segundo.1i que se manteve resando
raio' de. acC'a'o extende-se sacerdotaes ao Jovem dia tanto, a mãe a pOSSUIdora divide ° paiz, serAo be çfio dos tra.balhos, foi optnlao de sub Secretario junto ao leito mertuário...

�, ......
. cono Otto Strobel S. C. J. da varinha magi'ca, capaz neliciadas com a referi- destacada a importancia I de Estado Buttl�r. fracas·

po� todo O nosso tern° A primeira- missa solemne de dirigir o coração do da importancid, que a�· de 100 contos. sarr.m as tent�tlvas da .In-
..

Itono. foi celebrada nesta paro' filhinho, dependendo. na' sim está dislribuida: A, glaterra que '�Isavam a mp- Pharmacia de Planta0
A organização da S. chia,._na Matriz deI São Se· turalmente. todo o cami mazonas 90 contos Pará 6eneraes lhora das relações britan-

A. N. T. A, é dessas que, pastiao de Jaragua, sendo nho ainda das graças e 160 contos, Maranh!õ 405 nicas c�m a União Sovieti·

b· t' • paranymphos o. sr. Arnol bençainsde Deus, emquem contos, Piauhy e Ceará promovidOS ca,. �ão obstante os esfor·
so. varlos a�p�c os, au

do SchuHtt e exma. senhora. devem deoositar seu$ de 105 contD8, Pernambuco' Rio. '_ O presidente da ços mglezes. nhã"a Pharitlacia Estrella.
�on�a a. prevlsao de um Jaraguá bem mereceu a sej�s e pedi�os. :- 180 contos, Rio. Grande.RepublIca RssignDu de.mdlscutlVel successo. Fo- preferencia que o neo·sa·' fIcam fl�UI.·ao Pe. Otto creto na pasta da Guer
'ram concluidos os estu· cerdote lhe concedera, pois os allradeclmentos dos p�. ra, promovendo 80 posto
(dos de suas rótas e os que diversos filhos desta roc�l.anos de Jar�gu6, e as Pa,rei

'

de general de divisA0, o

d
.

bI
'

. cidade já ingressaram na farn.llas �a. parohla, as fe� general de brigada, Pe-emals pro emas co�· mesma ordem e hoje tra- licitàções sinceras por este.,

EN R SE
' aro Cavülcanii e Dome.pl�mentares-e acce�sonos balham para a gloria de di� de bençam,. da primei�a '5

.

TI ii ando·o para commandan-
e Igualmente reuDldo um Deus e salvação,das almas, mIssa. Pe..th'!odoro.

'

',.
te da 5.1:1 regiAo militar, COMP�A SE qualquer quantidade, prefe·

corpo' seleccionado, de. Mas, de �uito 'mais .sacer. BEM com ,séde e·m Curityba. rindo·se nao menor de 5,50 cm. de largura .

. pilotos veteranos, enge· dotes preCIsa o PaIZ, e, ..
,

'... '

Em outro decreto ex�. !nfOr!I'8çÕeS nesta rêdacçAo, ou directamente
nheiros e mechanicos sempre que um neo s�ce�· � �" neroll o general de dI' com o interessado sr. Affoneo Meister, Ila rua Bom

# h'
• dote celebra a sua primel ,'/ 0)©JIFlli1® � visAo Emilio LU,cio Este. Retiro - Joinville.alem de outros tec DlCOS ra missa elevamos mais

ves, do comml1ndü' da 6.a
especialisados em aero· confiante's, os nossds olha, (�l'Irílla.;má'\\ 1P{l;)i?íI�fP�!?\\ regUio e nomeou o paranautica. 1

'

res, esperando que aI:! ben' U WJ�gll v � �\!,,�� inspector do 2.0 grupo
No gigantesco plano Qams aUrahidas ·Ipelo n�s- .

'. .

de regiões militarell.
da rêde aerea que se vae so padre Ilobre os .a5sls· ,_ �( Foi promovido ao pDS,

f"
. tentes, despeItem mais �O' ÂrrrI.:S!RM TELL« \. "ii � to de general de brigadaextender, Iguram. as CI· cações no seio das familias.

»

.

'

, NI' ' e em segui,da reformado,dades todas, de Impor· Queremos accrescentar
.

.

1.'�
o coronel Diniz Horta

taneia industrial e com� a9ui, que as mãe$, ,e prin, Dm film sobre a
. 9arbos8. Ensino particular detrabalhosmanuais,pintura,piano,datilografia,

mercial mesmo as loéa· CIpalmente as mães, tem a I. siamer. ','
Iisadas 'no interior pois divina missão de coopefar .auna U - 1-. '"

T
1_'

d St. , com a graça de Deus no cana· riCo e. a.
, depositar a semente da vo- . . ,., CatbarlD8.

. cação no coração da crian Serviço E�pecl�1 da RDV .

ii .!!!!!S--�_x ça; sie ellas' que tem, sob -. Em BerlIm f�1 estreado • .... Petrópülis,21 (AN) - O

I
,.

I
'.

d b ri III seus olhares, o fiiho desde ultlf!lamente um mt�ressan- cA 5 P E C TO
sr. Fernando Costa duran-

majOr esco e a
pequenino, e são os labios te film d� prof. Kneg �o- .. te b seu despacho de hoje

III Para a m u'l h e r III bre '

os ammaes da Amenca
SA.UDAVE L com o Presidente da Re-

,
. do Sul, sobretudo das cor- publica levou a s. exa. va- Fazendas, 6kapéos, .lrJ.i'U(lez�s em geral, Louças-

III FLUXO.... II dilheiras dos, Ande� e dos rias 'amostras de trigo com' , Ferragens, Vi4.'f1o$, etc ..

II pampas da Patagoma. Con- - peça auxilio do mais de um metro 'de al- Oeneros Alimenticios
. ·111 SEDA�A dores, preguiças, tatus, 'an- .

TONICO BAYER tura, colhidas em Santa Ca-

III
O REGULADOR VIEIRA III ta�, . guanacos, bô�s, etc. tharina no municipio ',de � de primeira' Qualidade'" perpassam pela tela em que enr�quece o· Caçádor. Esse plantio é o

, II A mulher ,não soffre' I imagens suggestivas que sangue e foreifi. resultado inicial qa campa:- Rua Benjamin Constant - ::- Telephone J5
'- rá dôres' , têm por fundo as impo- nha encetada pêlO Ministe-
-"III .' I I' nentes montanhas dos An:' ca o organismo�, rio' da Agricultura naquella -_---';,;;;;.;;;_....--_

...

_.
..

_. --'-�111 AIi.via as cohcas t
. des, os sertões do Brasil região._lluterana�em 2horas II CONTOS POL1CJAE$· ou as estepes da Argenti- ven.fJ'idO EBa

A,s C:R:EAN'ÇA,S �UEREM

I
Emprega se com vanta·

'11 CON'!OS Dl A.JIIOII na.. O v�lioso documenta- �ev!.doiross 'is "xpulsão do terri-
...

OI gem para combater as li AVENTURAS ,rio, que e um elemento de t:"'':'... R .

., PROTECÇA
',' ��.

II ��fria��a��s:���li:�� II Cf:'L:EtM./462A .1,: _
�r�����n�� �titb��fZ��i��' ..on,••i...._se com tRol.""r.lo OnaChceifeOndOalOo_ Elias pre�Lsa;ll;l �de :'&. :.,.., �� _ �:"�::::-,

11
pós C? parto.' ·11:;'010 ,- applaudido pelo publico e

.' ....�, vern� assignou decretos na �.=.,._,.:;:;::; ����'�?l'"�::'" "rE' poderoso calmante, e F fG.UIHNOS "'," merec�u .

de! pa�t� da cnÍl.ea pasta da Justiça expulsan- segurança e,�e-stróe ç� \'"' _ , -_Z"I Regulador por excelen:1 TRfCOT' o� mais IßCOndlclQnaes elo- do do paiz como indeseja- . as gé.l"mes q,u.e ata-
. �� .:-)

.

cia.FLUXO

SEDATINAI'
: 6YAI'I/fIAS T1C.A

.

glOs. veis os individÓos Paul caroJos ?e,n.tes e c.a.u- �� Vúv "'=-
_-

. �II pela .sua comprovada •__.JA 2f Kelfl e Vicente BeJla Volpe. _,sam a cttlae.·

�'�.�'111
eficacia

,
é receitada por II: ..........

'.
Cuidar do asseio para fj� . O primeiro, de nac�onali.

Vii !"�:,,� "-

, mais delO.OOO medicos. J • 'car 'bonita, recomenda a dadeosuisSa, em virtude de
"<

EMIEll!ZE seu

111' FL9X0 ,SEDATINA li: C IGRRR'n vovo. E quem fizer" assim, ter sido denunciado ã po-
.

'
encon'tra' se em toda .',

.

$' ..H 'ha de gostar do sabonete ' Iicia como perigoso escro-

iii, � .' parte... III_\�� GUSAL, o producto N. 1
, que internacional fo.ragido

,;IÇ,---- --1":",,.< " .' " da fabrica PEJAS. de rar.�ascapita,eS"eur9,p��s.,,,",,,,--,

COID...erdai
t

�.
" i,251

, ,

\

I' f'refiram a farinha, fabricada pelo
'MDINHD'JDINYILLE,

Estarâ de plantão ama-

Retalhos do folhas d9 Tlandres

Colégio Divina Providencia
DIRIGIDO PELAS IRMÃS DA DIVINA PROVIDENCIA

Curso Complementar equiparado aos congeneres estaduais
EXTERNATO - INTERNATO - SEMI·INTERNATO

{ Reabertura das aulas; 1,0' de Fevereiro

CAR,LOS MEY
CASA DE SECCOS E MOLHADOS

50l:RI50 (Om �(n1'H05

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

Er�:(jereço teleg.' "COLAR"
Francisco d

Casa especialista em ronpinhas para. crean- ,

ças, annarinhos, linhas, fios, enfeites, rendas,
fitas, botões, etc. Mantem sempre em stock"
um belle sortimento de riscos. para bordar,

dos mais novos modelos.

Meias de seda para" senhores e
'

'senhoras -' Meias de mous'eline
de pura se d a"para senboras, -;

desde
'vidades...

Cai�� postal, 32,

ta. Cafharina

" '

de jersguä, lOde jBf"
"

ßSS.) Lecnldas C. Herbster
-

Renato saus.

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIOpE,JANEIRO
Navegação entre Bucarein (Joinville) e

Santos, Angra dos Reis e Rio de Jáneiru,
directamente sem transbordo.

Encarrega 'se de classificação, medição e

de todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas, em tóros, etc.

Cereaes 'e mercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do

Paiz, bem como para o exterior.

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

redespacho para as praças do interior.

Tem sempre vapores em porto, carregando - Armazens proprios • Desvio da Estr. Ferro

Iltende chamados a qualquer �ora' do dia ,ou da noite'

Medico
Consultorio e resídencia : - Rua Marechal Deodoro!

Portaria n. 79
o Tenente Leonídas O. Herbster, prefeito do I

MunicipiQ dé Jaraguâ, no U80 das atríbuíções que
<�

a lei lhe conteré : "

"

.-

Prologa, a coutar do día 31 dêste, por mais
15 dlas a cobrança, sem multa, do Imposto de: li
cença sobre veiculas e até o día 28 de Fevereiro
p. vindouro, o dito sobre renovação anual sobre
Atividades Comerciais e Insdustrtats.

c
o

�ComuDique4se
- Prefeitura Municipal de Jaraguâ, 29 de Janei- r

ro de 1941.
ass.) Leonítías C. Herbster

CALCBHINA
° lOHICO POR EXCELLEICII
I saude das creanças Aos nossos

. assiguantes
Requerlmentos despachados

Mês de Jf\heiro - Dia 24
, 2.727..:.... Carlos Zemke - Como requer.

2,728 - Carlos Girola - Como requer.
2.729 - johsnnes Anton August Bendhack' -

Como requer, Devolva se medíante recibo 8 cer

tidão de registro anexo.

3730 - Carlos Schulz Jor. - Como requer.
. Dia 25

-

2.730 - Herbert Gcuetzmacher -- Transfira ..

Q

Levamos ao conheci
mento dos nossos pre

, 'zados assígnantes, que
já estamos procedendo
á cobrança das à,ssig' se.

Dia 27
naturas do anno em 2.726 _ Max Bosse - Come requer.
curso.

�

Ola 28
Outrosírn prevenimos, 2,708 - Fernando O. Haberland - Como pede.
que dado ás despezas 2.731 -- Carlos 'Raduenz - Çomo requer.

sempre crescentes na 2735 .

- Reíuoldo Rau � o. requerente nunca

pagou nesta Prefeitura imposto de -Iodustrta e
acquisição de todo o Profissão» sob o titulo de' emolumentos. EIitret'án�
material necessário pa- to, jfitive que já recebeu do Estado- restttuíçãe
ra confeccão do jornal, ídentíoa e volte. '�

"

sornes !Ito.rçados a ele- 2 7�6 -'Aog§Jo Beq.�ta ::-: Concf'dq �l. lic.E;l.n..�:$--;.
var de 15$ para 16$ 2.737 -: ,Olto Hartmann .;_ Transffra.se.� ".

2738 - Vva. Lili Mayer - Levando em eon
a assignatura annuaI., I ta o motivo dõ peçUdo em a�reçü, deferido. '

'

Secretaria. da Prefeitura Municipal -de Jsra
guá" em. 29 de janHro, d� 1941.

Rena.to SBDS, secretario,

I '

Q. anjo protetor de seus filhos
é a

r LombriqueiraMinancora
Vermifugo suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e díéta!

Serve para qualquér idade, conforme o, n.
'

(1, 2� 3 e "4).
'

Proteja a saúde de seus filhos e a sua

própria! EvHafá muitas doenças e poupará
dinheiro em remedles. I

� Compre boje mesmo uma "LOMBRIGUEI.
RA MINANCORA" para seu filhinho.
i E um produto dos LABORATORlOS "MI·
NANeoRA" - JoinviJe

Dr.,pauloMedeiros
ADVOGADO

Bua do Principe, 458. Joinville
ma

Escreva para o Escritó
rio de Informações por
Correspondencia. Caixa
Postal n. 15 (Lapa) - Rio
de Janeiro.

-
,

'C1 �unctos Eleclri C ß S
«,U NJV�R5AL»

1 I , ,�
• _' ,

illuminar seu lar, s�tio, fazenda, etc.
J!���FIeD�f ,s_e� r�dio; , ,

Cär egar baterias de automovel, radio, etc.
I

"1" .... ., �,...... � __ • ... ..

Ouça, caro amigo, no teu

banho habitual, não deixe

�Ili'
de experlmentar o sabene-

IH te de h,JXO OUSAL
-

", l,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



cOdillOSI I--_'_D_E_S_P_E_Z_A_"""O_R_Ç_A_,M.......E_N_T......A.....
·

.....

R
...'_A __

Looal. , 'Anterior Do Mês' T o, t al E::r�rt!aê�8 Previ8ta
------_.----------------------.--------�-------r--------�-------�---------+--------�---------�------�----------------�--�--------

Observações

02
02·,

()2ot
0202
{,2�
211
02t5

. 0216
0219
0234 A
0234 B
0233 A
0233 B
0240
0265

()29l) ,

.(l291
0297
03

e301

0302

(>303
'

0304
0305
0306
0307-
0312

04
• 04;.1

05

0511 A

0515 A

511 B
<,515B
06

0602
o

o 06u3
01

0702
08

oSol
,

0802
oS05
080S

,!- ?Sn9
0810
0�12 o

0821
09.

o9J}0
,4< 0901

09':14
09{�5
0901
02

1030
1001
1010

1005
1039
1048

.' 1022
1027 A
1027 B
10J2
lú48 A

�

1048 'B
1049
1004
1029
1011

1044
1045

11
il03
1I0S
12

1201

1202

1204-

1205
13

1301

.15
'1501

. A'DMINISTRAÇAO E FISCALISAÇÁO
Pt'er�:t"

I

Sub�idiíl
Representaçllo

FUllchHlaliamo 9.) Etetiv08
1 S�cl"etlle"io
I Contador
1 Tet5our�iro .

1 Agente de Estatística
I Fisca.l Oeral do 1. dístrítn
L Fiscal OeraI. do 2. distrito
1 FisgaI Auxilia'!l'
1 2. Fiscal Auxiliar
1 Puncíonaeto Distrital
1 Zelador da Prefeitura

c) Agentes Arrecad&dores
Gratificação 8.0 Intendente-Exator
Percentagem de Ffscallaação
Díartas e tesnspoetee de funclonarios em serviço

EXPEDIENTE E DESP::ZAS DIVERSAS
Material de consumo e de expedíente da Prefei·
tura e demats repartições

Aquisição de moveis, maquinas de escrever e ou
. troa m�te,riai� permaneutes
Publicações de leia e atos .otíetaís
Oorrespoadeneía postal e telegratíce
Seguros de opereríos

..

Aluguel do predío onde funciona a Prefeitura
Aluguel do predío onde funciona a Intendeneía IQuebras aD' tesoureiro 5010 s/seus vencimentos

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS t
R'�con�tiiu'çãí} e repares dss vías nubltces mu I
nicipae� I

Pessoal em geral' lI09:064$800
. 16:895 100.

Material de COnSUmi)

146:iOIS2$900 11:237$810
.".quisiçã;) de 'veíeulos, concertoa, combustlvets.]
ferramentas, etc.

.
.

MaterIal permanente 31:943$700
Desneses Diversas 25:454$000

-

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÚES
Material perm .nente

Aqui�ição de um terreno para construção do edí-
•

tíoío da Prefettura
Liam pua construção de uma 'praç,a de esportes

em Hansa
Bem para ce astrução da Iatendencla de Hansa
Idem paes construção dE'! nropríos munletpaes

SERVIÇOS DE UTILIDADE -PUBLICA
Lrmpesa da ruas, praças, Jardios e outros logra
douros publlco s

Ilumiascão Publica
..

FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL
Aquisição de sementes, reprodutores, etc.

EDUCAÇÃO, CULTURA E PUBLICIDADE
Vencimentos de 4 professores munícípaes de La
categoria a 17(;$(.00

Idem ce l l 'prctes. muníe. de z.a esteg. 8. 150$
Ideal de 2 "rotes. das escolas desdob, 8. 2úo$

.

Alugueia de prédios e scolares
Material €l8colar
Assistencit� a alunes ne cessttados
FiscBliaação escolar

.

Servíço (je publicidade-do municipio
HIGIENE E ASSISTENCIA SOCIAL

Am!.;aI'o á Maternidade t:: Intsncta
Socorros cubllco«
Senultameutos de iDdillBotes
Higiene é saneamento das ZOD.as rurais e urbanas-
Assistencia aos preses pobres '.

CONTRIBUIÇÃO E AUXILlOS
'Contribuição p. o Denart. de Admjoist. Municipal 10:000$
Auxilio ao Asilo Cólonta fita. Tereza (Leprosario) 1:000:-
Quota do lançamento do Imp. sobre Industrtas .e
Profissões

Ccntríbuiçãe aos Cursos Complemenlares
Subvenção 9,. 2 escolas particulares
Contrib. p. construção de casas para opérari08
Subvenção an lfospital cSãG José·
Subvenção ao Centro Agriccla 4.Santa Catarlna»
Subvenção á Soco de Lsvoura eTres Rios do Norte.
Subvenção á Cajxe Escolar eAlireUa Walter ..
Idem 80 Delegado de Higiene
Idem ao Medicü MunicipaJ de Hansa
OratUicaçäo 60 Inspetor Escolar

.

Contribuição para o Destacamento Policial
Auxilio ao Esporte Clube «Aymoré ..

Idem á Socied. de Assistencia aos Lezaros e
Combate á Lepra (Preveutorto)

,

Idem á Bolsa Escolar do Liceu Industríal (2 bolsas)
C:mtl"jbuíçãc' ao Instituto .de Pensões, e Aposen
tadoria <tos Iudustrte rtos

DIVIDA PASSIVA
Amortização 1a Divida. Flutuante com Joinville
Juros de 7 1/2 % sobre Rs. 12:000$

DESPEZAS POLICIAIS E JUDICIARIAS
Oratífícaçäo ao Carcereiro

Pessoal em geral '
.

Transportes e outras jespesas c/ o serviço po.li
cial e j\Jdiclario

Despesas DI\1erSRS
Percentagens P.o. encarregado da cGbrança da
Divida Ativa
. Despesas Oiv�rsa� ,

Serviço de inspf.'çiln de v�1culo9 .

DESPESAS PATRIMONIAIS
Manutenção. dos cemIterios publicos

Pessoal �m Geral
Despesas Div€l'sas

DESPESAS EVENTUAIS
.para pequenas despezas imprAvfsfali

-

RESTOS A PAGAR - Ptlgo conr. doc.

SALDO DISPONIVEL para o mês de Fevereiro

I

8:887$400 981.870 9:&69,270 9:869.270 10:000'

3:3ü().-
;

4:95($
5:500$
4':4 '\(;$
3:6�; s

.

4:4<Jo'
2;2öó.-

.

3:630$ .

3:300$
2:750$
2:530,"'-

4:550$
2:822800
4:126$400

3':927$500

6:4)(){ $ I
2:5(>{).-
844$300

2:700.-
40C.t
200.-

13:000,-

3:000.-

80:720$800

150$
10:624$100

450$
500$
400$
33'0$
400$-
20o.$.
:330$ .'

300$
2ScS
23e,$

2:16($ 2:160.- 2:1So$

645.400 645.400. 967S200

2:182$600 2:182.600 '700. 1:5bot Sup. I p. c/saldO 1930Dec>lel 72 de 3'9-40
3:000$ 3:000.-

. 3:(00$ e 30 12-40 p. c. aueoadaçlo Dec. 7�

.

Sup. p. é. all'ecadaçAo .Deo.-Lel 79 de
3:209,100. 3:209.100 3:000$ 360$

de 30:12' 40
939,100 939.100 1:000$

Crédhö8

163$40.0

6:80{'$
8:315$200
4:üoc$

283$700

500$
332.40.0

5SI�30o I
964200

9:60Q$
:t60ó$' 3:6oü$ .3:600$

5:4001
_.

5:40('$ 5:400$
6:000$ 6:000$ 6:000$

. 4:800$ 4:8o� �:800s '

3:96('$ 3:96( $ 3:1J6r $
4:8'l{}$ 4:80(,$ 4:800$
2:4 lfl 2:.40' :t 2:400$

. s.oess '3:ç6o$ 3:·9605
3:600$ 3:600' 3:0co$
3:000$ 3:oco$

, 3:000$
2:,760$ 2:76, $ 2:76<..$

5:05cS 5:050$ 4:800$ .

3:155,200 3:155200 3:000$
4:707$700 4:707$700 4:00{ $

15-tO-4()
250.- I Supl. p. e/saldo 1939 Dec. Lei 20 de

000.-
. I Idem, idem Dee.·Lei 72 de 3-9-46.

1 :000.- I Idem, idem, idem
'

I
I
,

19$50.0
'091$

1:650$ .

4:891$700

7:050$
3:000'
96791:800
2:001.'.-
3:600$
480$
240$

35:000$ .

21:800$

500$
2:272.200
165·

J:ooo·-

2:822.900
4:830.-
1:100..-

.

3:000$ 'I550$
1:500·
'80.-
2:000$

.

1:100$
.

450.-
5:208.800
350.-

500.-
123S50()

2:000.-
900.
So.-
40.-

9:200.000
4:343$000

3:000.-
29:845500

1:483,900

976.10.0

1:360.-
1:700.-
800.-

30.�

2:353.100
132*

7:000$4:891$700

7:050$
3:000$
9675800
2:000.-
3:00o�
480$
24('$

7:( 50$
3:000$
2:00("
2:000$
3:6"0$
48(�$
241;$

1.400.-
2:000.-

1:574:200

1:980.-

599.500 I
I

1:500.000

.

2:750.-

2:925.000
636.100

100'

600.-
50$

300$
60$
400.-
10c$
150$

1:307.500
250$

125:959.900 125:959.900 100:01'('$
58:120$710 58:120.710 4:1:576$;}00

41:143$700 41:143$700
29 :797.000. 2? :797$Ouo

13:(,00.- 13:000.- 13:000$

3:000.- 3:000,- 3:000$
3:000,- 3:000- 3:000$

110:566$300 110:566$3ào 26:400$

150$ 150$ 500$
12:1-08 coo 12;108$000 12:50c$

1:739.500 1:739.500 2:00('

8:160$ 8:160$ 8:160$
10:015$200 10:015$200 19:800$
4:800$ . 4:800$ 4.80.0$

1 :4 ..[r *'
_ ""':283$700 283$700 . 1:00C$

1:000$
19.500 19$500 5ec.

721$ í21$ BO{$

50(1$ 500$ 4:000$
4:S25300 4:625$300 5:000$
297.- 297.- 800$

2:000.- 2:;;00.- 2:ooo-$
300'

10:.000$ 10:00('.$ 10:000$
. 1:000.-" l:oouS 1:000$

2:822.900 2:822.900 ' 3:000$
4:830$ 4:830$ 4:830$
1:200$ 1:200$ 2:400,

J :000$
3:600$ 3:600$ 3:Soo$
ouo$- Soo$ 600$

,

.1:800$ 1·80ú$ 1:800$
240$ 240$ v 240$

2-4�0$ 2:400$ 2:4co$
1=200$ 1:20c$ 1:200$
600.-

.

60('$ 600s
4:57630c 4:576.300 4:576$300
000.- Soo.- 60Q$

1:400$ 1:4uo.� 1:400'
2:000.- 2=000$ 2:000$

2:232.000 2:232.00\1 1:600$

3:Ooo."_ 3:000$ 3:000'
900.- 900$

., 900'"

26:000.-
24:000.-

3-0-40 ,

Supl. p; c/8aldo 1939 Deo-Let 72 de
.

Idem, idem, idem
_

657.800

3:000.-
900.-

180$

682$600
.

250$

,
284 100
303'000

'8:000.-
8:000.-

Idem, idem, idem. :

Idem, idem Dec.Lei 72 de 3 9 e 30-12·40 '

Dee.-Lel 79 p. c. arrecadaçAo

3:750.000
, 580:185$880

69:539,000
649:7245880

84:24'0.'- Supl. p e/8aldo 1939 J;>ec.-Lei71 de 25 CI
e 30 12,40 Dee .:·Lei 79,'P� c. arrec.daçAo {

.
,

•

700$ Supl. p. c/arrecadação Dee.·kei 79 de
30·1240

471:7158200 104:720$680 576:4355880 576:435 880 468:000$ 154:650.000

Vllto:
, �ONIDA8�O. HERBSTER

Prelelto. .Discriminação de saldos
DISPONIVEL: Em caixa 6S:195,500

No Banco Agr. e, Comere. 3:343,500 69:539,000
RESPONBAVEIS: Auxilio do Estado de Santa Catarina para eGnstr. pr;dfó Pre'eituI�e Forum

.

'. Pag8men�os efetuad.08 duran�e cor. ·mês.Rs.'·7:5\5iloo :conf. doc. anexo. Tota Rs. 2à=oôo.ooo.
.' '\ ,

,

.' ,ALfREDO MOSER,
.. Cont�dor, " Con.tadorl�, dA �e,r@,Jej�p.rà, M,p.ni�lp,.J .

de
.. �,r�_gu�, 3 L de De,emb.ro de 1940.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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anDlversarlO3. idas" erbster-
o município prospera e progride em todos os sector••�o urb�nista e vislo patriotica do administrador. Estatistica eloquente

.

FUNCCIONALISMO
Já por duas vezes, o Prefeito

Herbster procedeu ao reajusta
m'ento dos vencimentos de seus
funccionarios, em attenção ao

esforço e honestidade dos mes
mos.

LEGISLAÇÃÓ
O Prefeito Herbster modifi

cou grande parte da legislação
municipal já anachronica e in
praticavel, renovando-a e actua
lizando-a.

Soe. Atir�dores Jaraguá
j

.' Esta, veterana socieda- a licença de 60 días. A
de [araguaensé realíeou novs dírectorta delíbe- Deve-se ao Clube Ay'
DO dià 29 o sus essem rou também mandar pro' maré, como já se tornou
blea . geral elegendo a ceder 8: pintura. de todo

tradícctonal, a sympathídiretoria e tomando ou' o predlo social e tomar
ca iniciativa ãe movlmen

trasdeliberações de grau parte nos festejos do 85, tar a vjde. social da cí.
de ímportancía. anníversarto da Soco de

dade com 08 seus bailes
ForameJeitosArturMüller Atiradores de [oínvílle. sempre opportunes e aní
e RodoUo Hufenuessler cCorreio do POVOlt oum- mados.
pera lptesidente e vice- pril:rlOnta a nova dir�c. Comprovando mals uma
presidente; Conrado e Fre torta e seus novo� SOClOS

vez a sua projecção de
dertco Moeller paro 1. e honoraríos, desejando 8

clube vanguardelro, li
2. seeretartos ; GuilhE'f. soc!edadfl lider .d� vtda Clube Aymoré realizou
me Oumz e Ervino Kast· SOCIal do muniClp.lO, que sabbado ultimo no amplo
ner para 1. e 2 tesourei- neste anno re8t�Ja seu Salão Buhr, um estrondo
ros ; Werner Goseh, Ro 35.. anno d.e, exleteacía, so baile á Iantesla, recep-dolto Fischer e Alfredo maiores venruras, clonando com IndesçrlpKrause psra comissão tivel enthuslasmo S. M.
de contss : João de Pau-

DR. A8ELARDO r. Momo 1 e unico.
111, WBldemü_ Grubba e Ás primeiras horas da
Walter ,Jßn8$�D pars o MONTENEGRO

nette, os foliões foram
coüselho Iíseal ; Antonio. ' h d I lã
Goering, Ricardo PieSke,,'

Advogado enc en o o amp o sa 0.0

B M h k Will' B ceprlchcsamente ,
oraa- Ann'v"rsar'ios .

runo a n e,
. 1 ar menrado, e 08 blocos e

�... � Viajantes
tel e Joäo Emmendoerfer Residencia : Av. Oetulio Vargas cordões' animaram 8 "Anniverssriou dia 25 de Terça-feira regressou da
para e conselho consul magníüca noitada que se janeiro, a exma. sra. Olga capital do Estado de São
tivo e Alfredo [anssen, prolongou até o raiar da Cardoso, esposa do, snr. Paulo, onde se achava a

Bruno Mahnke, Victor A I Hermilio Cardoso. I passeio, as senhoritas pro:
F 1

urora ....
reygang e Berto do Duas excellen1es cJazz

- Na data de hontem fessora Iris fadei e Suraia
G:Imz para dirétores de bands. tiveram o encaro fest,t'iou o seu nataHcio a fadtl.
tiro. Na mesma assem' go de conservar durante �equena �aria de Lourde�, -- 0(; Porto Bero. on-
bleu foram proclamados o baile um rythmo cst, fll�lnha dllecta do casal de fôra em gozo de fer�as,
soéios de honra, por te- navalesco 100). e isso Nal�e fadei Hono:ato To 'regressou o nosso artngo
rem ctillrletado 250nnos foi optimo de maneir& mehn.

.

.

sr. Alberto Dutra, E:gente
de associados OH' aDre. apenns «abafante.... I - �az �nnos hOle o :;r. postaltelegraphico, acom'

)otlo Emmendoetfer, Jor No transcurso da inol. Eugem,? PIske.. ' panhado de sua esposa e

ge Buhl';' Germano Enke vidave] noitada, a com., -:: AIRda hOle compl�ta filhos.
. r

li Ado:lpho Fiédler, que missäo d� julgamento do mal!� um lJ':nno a menma - Quinta feira ultima se·

foram festivamente cum· concurso das mais origi ,\yaltrudc, fl!ha dI) sr. fran guiu p"ra Bom Retirõ, a

prímentaàos e re�eberam oses' fantasias deu o ve. CISCO A. VOIgt. serviço. o sr. Bruno Wolf,
um salve. de palma da ridictum, eonc�dendo me. -

, �manh� transcorre.o commerciante, estabelecido
aSEemblea.�

.

reciàameote valiosos pre
natahclo �o J(JVt� Antom� em Oaribaldi.

Ao presidente foi dada mios á senhoi.ita Judith Mahfud. filho d? sn.r. T�,fl - Rtgressaram .

a São
de. Pàula e 80 sr. Carlos MaMud

.. propnetano ao francisco, após alguns dias
Hafermann Netto.

,

Bar AVt;Dlda. _

passados nesta cidade, o

F' b' d
1

L'"
.

t
,�

Como 8ucce6SO iIidiaca
- Amda ?manha pum sr. sa.rgto· Car)bs Dó�i�nse

a r Ica
. S, . a a.�S tivel, o g'ritü ao Carnaval p!etam o se�undo ann� de Pereiral I' exma, famJll8.

,

'
, . .""

_ p�. 1941, dado 'pelo Ay- vlqa. os trJge�eos. �IßO, ,

,.
'

�

para produ cto' s sec'co� e'I.;qu'.-d'os moré, trouxe.nos R cer· Mano e fl'Clnclsc�. hlh0s' Registro Clvl.
te-za .das bilh60tes feflti do sr. Alberto .VOlgt, ef!1' , -

AFFONSO MEISTEn vldades do tricolor, mo., pregado d.a fnma Breit· Artur Mueller, Escrivão

, ,r-c:, tivo suffichmte para Ur! I ha�Pt � Cra.
.

e Oficial dú Registro Civil

Rua Bom Retiro (ant. partic. Eisenhut) jOINVILLE llieitarme� em nome dá
- Dia. � comple�a maIs do 1. distrito da Comarca

.
• _

.
' f;

•

.,
população, A Ofre'ctorfa um �atahclo a �en�l1a Er de J�raguá. Estado de San-

LATAS com tampas pressão' LA:rAS -örjg�j. do gloriOSO, cuja existen. nRa,. hll�a dOR caPltahS!da. Str•
ta Cátarina, Brasil.

-

._
.' !, ,1 •

, Cia, é, salientada por rell. emo",!> ,au, resl en e
. faz saber que 'cQmpar:e- .

naes . e com, tampas pressao ,para .fermento em p<_>, lfzações felic18sima8, Da n'e,sta Cidade. ceram: em cartodo exibindo
*
*
* LATAS para: CONSERVAS:, (�AN�Ll.-A em po, expressäo maxlwa do 8U.

os documentos éxigidos
o �e��ic����sàiJ����u�m�z �� PIMENTA em pó, TI�TAS de 1/4, 1/2 I, 2· e perlativo.

" p�la lei afim de se habili·
lucrado com, a administração 5 kilos, GRAXA de, 1/2 ,e ',1 kilo, COLlA F.RIA

Um baile que vae hrem para .casar sé:

â�i���::ito hH�����er� p�triotic,a de ,1/2, 1, 5 kilos com tampa jnessão, BALAS, Janeiro, abalar a cidade Edital n. '.174 .,

.Correio do Povo� que' o vem CAFE' e para mUI'tos outros productos E'evereiro
'

Martl".o' A j lh' Dario Valencio lnacio -e
t·· d d h

.
.

'

'. .:." " '::J .

ma 8 sympa ICB. ag. Mari'a Oeraldl'na V"ntura'.pres Iglan o, e a mUIto, sen- gre-mIsQäo da cidade _ ..

te..se. immensamente feliz em Me es de I ff t EI It
.

t I de. z ca or 'su ocan e.
o Gr'emto das R'"sss que' 1:', so elro, na ura

registrar o terceiro anniversa- T ;J

rio de s.ua gestão àdministrati- ':'" " : ;," 'i!:; "< � l��, ire uns' dias dos seus
congrega todos os ele. jaraguá, nascido no. dia

va, associando-se, expontanea- ,0I Haematillen :.do Ir..
'

Rommel C"'.
grandes affazeres e dê um mentos femininos de mal. dois de agosto de mil no,

mente, ás manifestações que, I" passeio- a São francisco, ar evIdencia da Bociada. vecentos e trese, domicilia-
naturalmente, os amigos e ad- AUGMENTA AS FQRÇAS DEFENSIVAS DO: ,

, ,hospedaopo se no ti.· .... 10c"l, n"o poderIO", fi-
do e residente neste distri·

miradores promoverão como ORGANISMO CONTRA' AS DOENCAS DAS, 1''''' .. a. ...

t t'd ... f'lh t
uma prova irretorquível 'de so-

• _, CRIANÇAS E DOS ADULT'ÓS_ .• Hotel Central car indifferente aos pre..
o, nes ti CI aue, lona u·

lidariedade. Ao Prefeito Tenen- • . ral de Maria tnacio. i
t L 'd s C b I H b te

�,,-_--' ,'".. ......._...._,

Q
parativo8 do proximo trI- Ela, soltu,'ra, operarl-a,e eom a a ra er s r, uártos arejados, bem duo carnavelesco. "

�nviamos .os nossos effusivos .

11 d D'
. natural de J raguá na'SCI'

parabens pela auspjciosa data IDsta a os. -;- lanamerite Ainda sob a impressão
a í -

d A t d f
. -? P

. da excellente nOi't"'da c;;.r da no dia oito de maio dea ecorrer,
n es as re elçoes . elx"es ou,'" .. � .

I
mil novecentos 'e desfst.JS,

.

C
n8valesca offerecida pe domiciliada e residente' nes.

'

o novo producto da PEJAS, a a II a Um callce de M'arca Trago amarão lo Clube' Aymore, surge t d' t 't t'd dJ � 'uma notl'ci" sensacI'onril e IS ri 0, nes a CI a e,
sabonete de luxo OusaI, recem·' alfua'uen ..e Pateo para Automoveis, Q U f'lh t I d R Vd' d d

-

_ tombem o Oremio d-oB I a na ura e osa en-
lança o a vên a, e uma accei- a ...

tura.tação coJlossal.
w....-7JE.Wi'.!!I.«w·M -·.IJEl1It'lIE.c;-"..ß'liW,.........."3iiEK----.it&-_. �aos�:i�rá e���;����r�:: jaraguá, 27-1-1941.

.

,
'

Enc;l. Tel.: ·OROMAIA,' \

'I
II val de 1941, promovendo E para que chegue ao

BOR5E::gR�BEIRO, um baile daquelles, no conhecimento de todos pas-
A B C I

Proximo dia 8 do corren sei o presente edital que
. .. 5.a Ed. .

.

te. A ornamentaçäo do será publicado pela Impren�

-.; salão, 8S fantasias e os sa e em cartodo onde se·

iJj ensaios dos cordões e rá afixado durante 15 dias.
II blocos, são OB aS8umptos Si aJguem souber de im·

'Ilobrigatorios da juventu- pedimentos acuse 08 para

O m··
de citadina, autorizando, I

fins legaes.

'()n14�''S ' 010 I
em face do extraordina- Artur Mueller
rio successo geral, pre·

Il -

.

vermos mais um retum· Escrivão DistTital e Ofl-
- '

, REPRESENTAÇÕES b.ante 8uccesso da victo- éial do Registro Civil.
• DESPACHOS fERROVIARIOS E MARlTIMOS - REDESPACHOS li rlosa aggremi,açäo.
•. EM 8,A R QUE S

:1
Não ha bem qUI;' sem

I .

I Pharmacia de Plantão �re dure, e um dia teR;l1

e=�:!=:.:!:iJ I nhãES!arth�.n���:��I:::;:: i:���e7;'�b�:;:?�·�azus:

HYGIENE ;: ASSISTENClA
SOCIAL

Em 1939, o Prefeito 'Herbster
criou, anexo á Prefeitura, um

ambulatorio medico, destinado
a prestar assistencia medica
gratuita aos indigentes do mu

nicípio.
Referido ambulatorio que es

tá a cargo do proficiente clini
co dr. Renato Camara, já pro
vou, exhuberanternente, a .súa
effiçíeucla, minorando os soffri-

. Assignatu r as:
nnual16$OOO

Pagamnlo adiantado

,

No dia 4 do mez fluente de
correrá' o terceiro anniversario
da admínístração municipal do
tenente Leonidas Cabral Herb-
ster. .,

Militar consciente e cidadão
amante da nossa terra, o illus
tre tenente Leonidas C. Herb
ster tem se revelado o timonei
ro seguro, conduzindo o barco
municipal a bom porto, evitan
do, assim, os pareeis e esco

lhos.
Ha tres annos, o ínclito Pre

feito chegava â Jaraguá e não
era muito animadora a.situação
financeira da communa. O seu

.tino administrative, porém, res
tabeleceu a confiança de todos
nés destinos do municipio que
entrou numa phase de franca

prosperidade e rápido progres
so.
Os numeros faliam sempre

mais alto do que as palavras.
Vejamos, portanto, as cifras en

contradas por elle em fevereiro
de 1938 e as cifras elevadas
por elle nos nossos dias:

1938
Receita orçada 301:700$000
Receita arrecadada 404:729$000
Patrimonio 152:046$390
Divida passiva, 31:813$000 :
Divida activa 64:044$500,'Fundös disponiveis 1�:990$000

1940 I
Receita orçada 468:000$000

IIReceita arrecadada' 521 :044$600
Patrímonío 492:382$540
Divida passiva 9:000$000
Divida activa 17:346$700
Pundos disponiveís 69:539$000

Se levarmos a nessa analyse
.a outros sectores da vida mu

nicipal, encontraremos, sempre,
O mesmo efficiente zelo pela
causa publica.. '

INSTRUCÇÃO PUBLICA
Comprehendendo o valer da

instrucção publica no seio das

populações, o Prefeito Herbst<:>r,
tem empregado todos os meiôs 1

ao seu alcance, 'no sentido de
diminuir o contingente de anal
phabetos, assim come no ob

jectivo: de ensinar a nossa !in
gua' aos neo-brasileiros..
Os seguintes dados estatisti.

tos provarão esse elevado es

piritQ' de comprehensão que
norteia a administra;ão do digno j ,-

Prefeito.... '.
'

I mentOl! daquelles que não ti-
O mUntClplO dlspendeu com veram a felicidade de nascerem

a instrucção publica em: I ricos.
'

1938 26�478$500 O ambulatario possue stock
1939 32:319$800 'de 'medicamentos anti-malaricos
1940 38:416$000

. . . I anti-anemicos, anti-Iuetycos �
Actualmente, .

o muntclplo vermifugos.
possue: I O Prefeito Herbster creou

12 escolas municipaes

I
aindâ, o 'serviço de vistoria �rr:

26 esc.olas. estadoaes casas a serem alugadas, servjço
2 grupos escolares este feito pelo proprio Delega-
3 collegios parti_culares do de Hygiene. ,

I, CU1'SI) complementar.

passando a rua Mal. Deodoro e

os magnificos melhoramentos,
que soffreram quasi todas as ,----''-"---------.
ruas da cidade.
Cumpre -salientàr, como me

dida digna de cncomios, a obrt
ga toriedade da construcção de
muros e calçadas.

Dlrector-proprtetarfo s HONORATO' TOMELIN "'"";:- Caixa 12' -.- Tel. cCorpovo. Redactor; João Crespo

Anno XXII 'IH'
., Jaraguá ',,,.. Sabbado, 'de 1 Fevereiro de' 1941 - s. Catharina - N. 1.064

Parabéns,
Aymoré �ocia1

: . . que dansa sõpa
que um indio sem 'roupa
ensinou-me a dansar . . ,

Todo mundo faz que vae nUlis não vae
e fica pulando
no mesmo Zogar! . . .

E' uma marchinha de açora. Uma das taes do carnaval
de 1941, ainda por chegar. Não se pôde dizer que seja um sue
cesso garantido. Ha outras mais em voga, mas esta tem a sua pro
priedade, um pouco dessa philosophia da alma popular. Na ver

dade, em muitos casos na vida a gente faz que vae md�s não
vde . .. Um rapido olhar pará diante, animado por uma
vontade que nô« impelle qU'al uma força eootranka . . .. e a, '(jp
portunipade passou, o interesse perde o enthusiasmo de inicio, e
a gente se convence que, "malgré taut!', ficou pulando no mes-
mo logarl ,

.

Todos os dias repete-se o mesmo assômo de vontade. A vi-'
da desdobra convites e tentações. Cria-se o ideal avassalador que
nem sempre a illuSão confunde porr entre os choques do mundo.

E quando um dia mais escôa na ampulheta do tempo,
ao descer o panno

Todo mundo faz que vae mas não vae . . .

e fica pulando
'f!0 mesmo lagar! . . .

GIL VAZ.,

OBRAS' PLBLICAS
Se é notavet o esforço do

Prefeito Herbster no sector da
instrucção pUblicà, não menor
é a energia que dispende, tan
to no plano urbanistico, quan
to no da viação.
A actual administração vem

ale caTacteri�ando pela vontade
firme e inabalavel de servir o

mu'nicipio de boas e· efficazes
rodovias e de transformar la
raguá numa bella cidade digna
dos seuS :filhos.
Entre as obras executadas em

execução, destacámos o bello
edlficio da Prefeitura.Munici
pal e Forum, a plataforma.7
de SetembrQ�, a reconstrucção
da estrada Jaraguá-Hansa, a

macadamisação de. muitas Ou
tras estradas' no- interior do mu
nicipio, às' serviços 'de urbani
zação no districto de Hansa, a

transformllção "P9r que' está

�I__""'-�

$aude'1 'orça '1
Vigor?

Dynamogonol
E' o fortificante dos

que se encontram FRA
COS, DEPAUPERA·
DOS, NEURASTENI
COS e principalmente
para os convblescen'
tes em geral.
Dynamogenol
E' o grande renova _

dor dos globulos ver·
melhos. Tomando tres
vidros dêsse maravi Se� figado deve derramar. cIIarWo

, .ente, no estomlllrO., um litro d. bUlI.
lhoso 'preparado é re- Be a bilis não corre livremente, -

torn"r ã juvl'oltud '"., é alimentos não são digeridos e apodJreo
'" - cem. Os gazes incbam O estamaPJ

..

'f ' V' SObrevem a prisão de "entre. Voce
criar; orças, Igor '

lente-se abatido e COIll9 Que _.ene-

fisico e Mental! lIadO. Tudo é amarp e. vida é 'IIIIl

martYrio. '

Gose o prazer de uma Uma simples e..a� nIG tocarA
,

• causa. Nada ba como .. famo...
nova. Juventude! PiU\IlllS eARTERS para o Figado.

E' d t d I para uina acção certa. :ra- correr
um pro U o O Itrlemente esse litro de, bUla. e v..... '

bd"'atorio SrA,N. r .ente-ae disposto para tudo. Não cau�
.'

Iam damno; são sua•• e contudo são
Distribuidores: maravilbosas para fazer a bilis correr

C· R' livremente. Peça as Pillwa. CAR-
u-jo- Fr�tas,&' la.· 10 I TE:R:S para o Flpdo. Não aeceite

'9fJ'iII1',w P._", lmitaçó'7" Preço 3$000.
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CAIXA POSTAL n. 34
Rua Manoel L de Andrade,14

TELEfONE n: 155

DESPERTE A BILIS
DO'SEU FIGADO

LAVANDO.SE COM O SA,ßÂO
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