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Com a reunião, em Vi Presidente da Renublíca
ctoría, dos representan- declarou eque a íaeíden

",
tes dos Estados que com ela dos impostos nem

ittl1jpõe a III.a Reglão Géo· sempre corresponde á
@)i1IEconoruica., tiveram íní- [ustíça tributaria, e, nal

o:

cio, as conferencias, pre- guns ca808, chega mes

liminares preparatortsa mo a prejUdicar activ�'
da Conferencia Nacional dades produetívas em
de Legtslação Tributaria vez de incrementa las».
a realtzar se na Capital Um dos- maiores males
Federal em abril proxi - da nossa legíslação tri-Imo. As vantagens que butarla > reside também
decorrerão dos debates nos impostos que diffi,
em torno de uma ques- c ultam a livre

circula'ltão tão fu�dame�t81 co- I ção Interna de merea-
mo a dos Impostos e ta dortas, Urge ellmtnalos, "

xas, são evidentes. O que afim' de aue o
'

cresci-Ise procura conseguir é ,

-

"

"
'

,
BERLIM RECEBE ,A VISITA DO GOMMISSARIO DO Pº VO SO�

uma racíonellzação das i 'IDe�to do nosso me,rc�. [ VIETICO, SR, MOLOTO W, - O c!ißh� mostra aq'lfi a recepçao do re

exigenclas dó fiscó, ten. ,d!l mterno .
.não se veja :presentante da Rússia na estação _de Anhalt, em Berlim,

do em vista não o aug- pe-rturbado por taes mu- '

me�0�8 ren�8 mu�ha��m�icip�8� --�----������-��=������-�---���

sobretudo a simplifi'caçAo todo o Br�,sil só 'tem a

dos tributos cobrados, de lucrar com, f.l projectada
modo a tornaI,08, propul. raeíonalíaeção dos tri, _

so res da prosperidade. butos. Medidaw de8Sß or- Os jêl:pon�zes são um P?VO' con�e!hos que lhe dava� alguns de guerra [aponeza. Em brllhan-

l
.

d' d d de marinheir os. O grande tm-I clarividentes conselheiros, en- te cooperação com o exercito,gerat.impe 10 o que con- em cooperam, com ra- perto insular extende-se por viou do mar Baltíco, contornan- as forças navaes japonezas, na
tínuem a ser, como ac· pidez :e efUcie.ncia, para milhares de .mílhas maritimas, do a Africa, até o Extremo avançada sobre o jangtse e nas
coutece actualmente em a prospß.ridade 'ger8.1�, 'desde as' costas sulinas da ilha Oriente. Na batalha decisiva de coberturas de desembarque em

muitos :casos, barreiral! Prestigia lai é um dever Sakalina,-àté as plagas da For- Tsushima -foi a esquadra russa diversos pontos da costa chí-

i mosa, Por isso mesmo é muito quasi que inteiramente destrui- neza, deram, cabal desempenhoái actividades verdadei de todos 08 adm nístra- natural que à sua esquadra as- da. Foi esta uma luta que �ó á sua missão. Altamente im-
ramente produetívas. O dores.. suína um papel preponderante pode ser comparada ás mais pressionante parece-nos o em..

na deteza do Imperio do Extre- -destruidoras batalhas da hísto- prego bem pjanejado da esqua
mo Oriente, e, assim, o Impe- ria naval de todos os tempos dra japoneza em uma empreza

Apol-o do 6'b.-·_ ao p
.........to rador Mutsohito, após ter atas- (Actium, Lepanto

-

e abukir), A de tal monta, qual seja a, toma..

�--a..; &� tado o Shogunato -Tokugawa comparação das perdas era fran- da de Cantão. '

do ---ii dedicou' sUa attenção inteira- camente �rotesca. O nu�ero de Por esta razão é S\lmmamen..

, ...-.. mente á creação d� uma mo- mortos so teve alguma Impor- te interessante passar-se em re-
,

derna esquadra. - tanci1\,-'do lado japonez, no na- vísta a situação.actual da ma..

Scntiag» 31 CU P) - te á fórma,d- encarar o Itl jà na �érra 'contra' a'Chinà vio capitan.ea �Mikasa». rinha de guerra,lapoJl,e.z� t�to" , "

,
- _... �

-nos anno. de 1894 e lai5\aes- ,As descnpçöes russas s�bre' quanto se possa dedUzir u.
Em saa re�po&ta á cons'J,JI-t _",iJ:Jente rq�, ��ndozp.t' () qúadrá ltiJ,)poritca' for-':X;!factot o 'eHeito destrufdor da ftlgo ja- dades contidos no .cManual das
ta feita pelo Panamá,

sOl
qual; como se sabe,. ,foi preponderante para a vittoria. ponez, brilhan1ehlente dirigido, frotas de gue�râ de 1940". Bxi ...

bre .a caso do apre�am�m' captu.l;8(1o· nos' arredo�es Alii\s, a paz de �chimonoseki, pela artilharia pesada de bor�o tem nove navIos de I!nha, com

to do navio francez «Men' do Brasir. ,< firma,d.a �JIl 11 de at)ttl'd� J8� figuratp entre as narrações maIs UJIl'l toner�gem c!,n)uncta �e
não pTeencl1e1l as' espe7ançts: ·comnuw.edoras Aas batalhas '272".070- �&tr�e8teSt 88'11"dOZh, pela Oran Bretanha,'l r' -.'

do Japão, pois que eUa só lhe modernas. Nesta batalha naval gantescoS". agafO� e «.Ntutull
a chancellaria chilena de· , trouxe a ilha dos Pescadores e provou a esquadra japoneza o possuem olf canhões de 40,6
c1arou que" ,apoiaria ' qual- J Coadaua..- ai Qa�.. à Formosa. A cessão da penin- valor de um navio de guerra cms., dois outros ainda em

quer protesto collectivo que bitrariedad- ia'ti sula de Liautung foi obstada arlt}ado com artilharia p�sada. construcção se�ão os maiores.
• .1lI' pela intromissão de diversas A era dos grandes navIos de de sua categona; 12 cruzado-

fosse apresentado ás au",: 1 Ilezas grandes potencias. Mas, com o co�bat� re�ousa sobre �s e�- res pesados,. com 107.800 !one-toridades ingle;r;as, contra' espirito de sacrificio que visa pertenCIas tiradas desta hlstorta ladas de conJuncto, e maIs 25
a violação da faixa de se· O navio nacional cCayu' um fim certo, e que possibilita luta e iniciou-se com a c?nstr�c- cruzadores Iigeir?s, com 141.255

A a esse povo insular, cheio de ção do encouraçado bntanmco tormam urn� sene de orgulho..

gurança pan americana, rÚ"1 da, linha Brasil·Ame· capacidade, uma tão, segura a- -Dreadnought. (nada teme), se- sas esqua�nl�,as decruzadoresj.proposifo, lembra'se que rica, do LIod Brasileiro, ctuação no terreno politico, guida pelas outras grandes e�- 83 modermsslmos «destroyer�ll
essa respo�ta corrasponde foi abordado e parado em transpoz o Japão esta adversi- quadras. Tambe,!l1 nas demaIS desloc�m 108.99� tons, e maiS

á nota enviada pela chan aguas americanas entre Be dade, continuando a construcção lutas que o Japaq act�almente 10 naVII'JS do ulttmo mode�o a-

11· 'B '.
..' de sua esquadra. mantem no espaço onental da cham-se em construcção, 60

ce arla do ranamá. de a� 'ilem e Tr�n{dad, p�r um

I O passo definitivo para a sua Asia, por uma nova ordem nes- submarinos, com 'uma 10�ela..

côrdo com um� commum' cruzador tnglez, cUJa ma- predonderancia na Asia orien- se sector, a sua esquadr� .de-, �e� de 77;756 acham-�e atnda
cação telegraohlca que lhe ruja subiu a: bordo do na-' tal, deu-o o Japão, entretanto, sempenha um pal.?el deCISIVo. a .dlsposlçao da martnha do
enviou o ministro das re

'

b ·1'
.

t e na guerra de 1904 e 1905 con- Parecem-nos quasI naturaes, as MIkado.
. .

VIO rasl elrO,
,

revls ou-c. I
tra a IRussia. Inesperadamente narrações sobre os transportes. Esta estatistica não ê todavialações ExterIOres do Brasil, arrancou lhe doze malas surgiram em frente a Porto Ar- sem accidentes dos exercitos completa, pois que, por moti

sobre uma consulta referen· postaes destinadas á Ame· thur forças navaes ligeiras do japonezes para a C.hina. Entre- V?S militares, o Japão não men.

rica. Japão, avariando, por torpe- t�nto, �ste f�cto eXlg.e a c?ndl- clona os dados certos sobre aS

deamentos, uma serie de navios çao pnmarclal da eXlstencla de novas construcções. M., F.
de guerra russos. Deste choque uma grande poderosa marinha
moral o commando naval russo

jamais :poude se refazer nas
..

demais acções :navaes daqueUa O
..

t de I -, de pieDosguerra. Depois do afundamento proJec O el
do navio chefe :russo «Petro-, d'

.

tRio 4 _ Em' obedlen- pawlowsh, no qual o endeusa- pO eres ao governo Dor e-
i

'

d' iti d do almirante Makarow e quasi "
,

' -c a aos ISpOS vos e I t0da a tripula:.ão perderem a·
, amerlcaDolei que regem as ques vida, o unic:;o homem que tal- ,

tões anologicas no Br& 'vez pudesse mu�ar a situaç�o Washington, 4 (V.P') - viões, dus quaes 2.308 fo..

sil o Laboratorl0 Centralj a favor da Russla d�sappa.recla Os, governadores dos Es ram enviados a OrA Bre.
d'

' ,

lId Mi i t para sempre. O almirante, Japo-' h ie Ena og a o, n s e-
nez Togo obrigou, numa victo- tados de Carolina do Sul, tan a e a outr08 pa zel

rio da Agricultura, está I riosa ba,talh� �aval, a esquadra çarC?1ina do Norte, F�or� estrangeiros� emquanto
procedendo a08 estudos

_

russa a deSIstir do' seu plano -da, Arkansas, Missi8SipI, tlpenas 576 foram desti.
para organil8nAo e cria. J d� ,forçar a passagem para Vla- Louslana e Virginia di nados ao exercito e'

d t
'Y

t d dlvostok. O transporte total do '.
"

E UçAo e e� repo� os e en ex�rcito japonez para a Mand- rigJram-S9 p.or telegram' marinha dos stados •

garrafamento de vinho churia só foi possivel pelo do- ma á Commlssão das Re, nidos.
nos principaes centros minio .absoluto -do Jat;>ão nas lações Exteriores do Se' eNo dia 1 de Janeitil
con8lllIlidores do paJz. aguas que estavam em Jogo na

nado, suggerindo a àp- de 1941 _ continuou O
Com a inst811açAo des· g�r�a�ova principal, porém, es- provaçAo do projecto. de s,ena�or Wheeler - .o e·
ses entrepostos deverAo tava reservada á jovem esqua- plenos puderes, por Jul xerclto norte americano
cessar todos os ,meios de d�a do .Imperio nipponico no gal.o eessencial para a contava com 639 aviões
fraude e adulteração do aJuste fmaI de contas com a

seguran( a nacional». I de varias categorias, 99
vinho e derivados, nos esquadra que o czar. contra os

Washington,4 (Reuter) apparelhos de bombar.
ce'ltros productores e -;' Em entrevista colle delo pesados, 38 de bom-
con�umidores, pois a fis- Seiscentos jovens ctiva que concedeu hoje bardeio medios, 6 de
ca11saçAo

-

será taxativ.a d aos represental'ltes da bombardeio leves, 1 de
nesse particular e exer' incorpora os

i,mprensa,o senador Whe. caça, 212 de ataque, 231
cid� de modo a eliminar á Marinba Guerra ler, lider isolacionista, de c,bservaç&o, 14 de re-
todas as possibilidades queixou-se de que o exer-I conhecimento e 46 de
até entAo ao faeil alcan - Rio, 5 - Realizou-se, no cito norte americano nAo transporte.»
ce dos contrav8ntores, Quartel .Cen�ral do _�orpo p08sue actualmente a - O entrevistado acc,res-

Nesses entrepostos o de Mannh.elros Nacl?naes viões utilis8.vels em uma centou.que nenhuma des.
producto será rigorosa- a �xpresslva �olemmd�de ·guerra, Disse que a sua sas UnIdades serve para
mente controlado e só do Jl:lramento a. Bandeira, fonte de informações era a guerra moderna, por-,
deixará essas dependen- prestado pelos Jovens ma- edas mais segul'as do quanto nenhuma dei"
cias pa1'a o, consumo d,e· rinheiros,' que, a partir des- paiz,,, las dispõe de tanques de
pois de perfeitamente áu- ta 'd�ta, irão servir nas Accrescentou que, em g8ZQJi�a protegidos pelo
thenUcado pela ceinta de guarmções da nossa Ma- 1940. construiram se nos systema automatico con.

gsriantia», que nao ;8Ó rinha de' Guerra: Estados Unidos 2.884 a- tra projeetis,
responde pela boa _qua- Esta tur�a �ompõem-se
lidade da bebida' como de 600 mannheITos, prove
tambem pela 'lnvi�labiU- nientes das, Escolas de A
dade da respectiva em prendizes de Marinheiros

ballalem, ' dos Estados do- Pará, Rio
;:;:: .,l. I

'

Grande do Norte, Pernam-
�\;} .�n �po ,S. a a ma buco, Bahia e Santa Ca-

'-, " ao, negocIo ! �' tharina.'

o

Coronel Emilio Carlos Jourdan

1\
,

.

No Instituto Hístorico e seu grande bandeirante. E
.Geographico do Rio de Ja- não faz muito. Cumpre um

o neiro, 'em reunião do Ins- dever. A glorificação já
tituto de Historia e Geo- tardava: vae ter agora o

graphia Mil itar do Brasil, seu dia.
o general Valentim Benicio, Será então a prova real
figura 'illustre do nosso, de que, entre nós, Emilio

. Exercito, fez uma coníeren- Carlos Jordan
-

não foi es
cia sobre a personalidade quecído.
do coronel Emilio Carlos E não foi porque têmos
Jourdan, patrono"da, ca,dei- coração e nelle" b�m .po
ra que oecupa n�quella fundo, a lembrança do ban

. conspícua- agg-remiação de deirante _v.iv� inspirando
verdadeiros valores. novas energias, enrijando

Focafisada em ambiente os nervos para o trabalho
sobremodo digno, pela pa- da. terra cujo progresso sur
lavra autorlsada de um dos gio com Jourdan, ao firmar
mais Iigitimos representan- os esteios do primeiro en-
tes da ment.:tIidade nado- genho. M. de A.
nal, decerto não constituiu
novidade ;t historia do bra-

Partl.davo engenheiro belga para ,

nós tão querida, ,poJs se de o fficiaes para
confunde c?m. a. nossa, na' OS �Estados Unidos
sua phase mais Importante,
o seu inicio. O'ahi, póde Rio, 4 - Apre�enta'
ser, porq,ue vêmos mais em raID se ao general Euri·
Emitio Jourdan, o d,espra- C(J GSQflfl!" Dutra, minis
vador e colonisador apai- tro da Guerra, por terem
xonado, cuja fé nos desti": de ambarc8r amanha. pa
nos da terra constitue ain- 'ra O'S Estados Unidos, 8·

'da hoje um alento para fim de estagis1.'em no E
novas conquistas. xereitll norte-ame �icano,

A sua personalidade as-j üs capitAes Diogenes da Asim avulta cada vez mais Soledade Lima, Voltaire
a simples lêmbrança cio S(lhilling, SebAstil10 Leão, •

flue foi e do que fez para

I
Manoel dcs Santos Paz

nós, - plantando na mata e pereio Caldas, e pri- Paris, 6 (T,O.) O sr.

virgem a semente miracu- mtlirú tenenttl Darcy Al- fontenoy, o ultimo coI·
10sa da civilisação. vare,s NoH, lllborador do snr. LavaI,

Estudada como foi, mais deélarou hoje no Theatre
talvez sob o ponto de vis- Desmentido do "o ... Emba8sa�eur8 que o.prin·
ta militar, faltaria no qua- •

., clpal motIvo do mOVlmen·
dro da vida desse homem verno sovletico to da ConcentraçAo Na
de vontade o detalhe sim- Moscou, 4 (Ú, P.) _ A cioDal Franeeza e obri
pIes mas precioso para agencia cTass» divulga gar Vichy a c_!lrl'igir a8

nós, do desbravador e co- :Im communiêado do' go.
faltas commetIda8, UDla

lonisadar da porção da fer- veroo sovieticQ, desmen, vez que o governo nAo
ra catharinense que é Ja- tindo noticias publicadas I?mente atraiçoou o es

raguá. A paisagem tomará pela imprensa britannica, puito de collaboraçAo
com elle maior alJlplidão, sobre' UDl supposto ac. com a AIJem!10ba, como

alongando-se pelos hori- cordo russo turco. me, tambem trahla a França.
zontes os clarões de sua diante o qual os SO,viets O sr. fontenoy. declarou
intelligencia, a faina da sua se comprometteriam a adeente que VIChy des·
vontade de conquistador de fornecer armas á Tur. truiu o trabalho e as es·
terras... quia, com o objectivo de peranças do povo fran-

Foi aqui que elle viveu contrabalançar qualquer cez. Apôs o sr Montoire
annos, firmando pedra a provavel iniciativa ger pediu o regresso do snr.
p'ed,ra os alicerces da cidade man'ea n08 Balkans: LavaI.
de hoje. EsqueceI-o não é
facil. Repdemos-Ihe o culto
do nosso respeito, - mais
.ainda - da nossa gratidão.
E tanto assim é que, pa
trocidado por este jornal e Rio, 5 - Grande calor
sob os auspicios do snr. domina a cidade. Verifica
Prefeito Municipal, a con- ram-se quatro mortes, sen

tribuição dO, povo jaragua-I do soccorridas, muitas ou
ense levantará, dentro em tras pessoas victimas da
breve, tim monumento ao temperatura reinante.

, J

crise fraD- EatrepostOl de en..

ceza carràfamento
de vinbo

Morreram de in..

solação
Incidente sensa..

'

cioaal

Washington, 6' (Transo,
cean) - Durante os deba
tes na Camara dos Repre
sentantes em torno do pro·
jecto Lend and Lease, que
se revestiram de violencia,
occorreu nas tribunas um
incidente sensacional: uma
senhora de 20 annos de
idade, vestida de preto, ten
do o rosto coberto com
uma mascara representan.
do uma caveira, levantou
se e gritou no reeinto': eNo

,

,fim da' guerra só ,l1aver'
um', v,encedor : cl,: morte•• ,

"

Insfifufo ,Ro�ba Loures
Exclusivamente para molestias de olkos, ouvidos,

na1'is e garganta.
Dispõe d� aparelhos os' mais modernos- para exame de

" , ,'sua especialid�de.
'

Ii�I:-Rtc�\!iJl.�: Rua' do-Principe.
'

FQne, ,334. j.OINVILLE

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIALISADA '

DR. SADALLA,AMI'N

,
• -!.' . "I�. _.�,

" \ .. :'.
.' -','
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durou até' a meia noite,' later�a forim lançadas
'"

.

-.

sendo lançadas numerosasbomb'as incendiarias e ex- penetrar no terntorio occu-

bombas explosivas e incen-plosivas, entrando em acção pado do canal, com esqua- ,

diarias comprovando-se aas baterias, antí-aereas in- drilhas de avíöes de' bom- ..

De ordem do sr.. Prefeito Municipal, e de

�estrui�ã� de inst�lIaçoesg!ezas, 'que lograram attin- 'bardelo protegidas por ca-
acordo com o entendimento havido' com o sr.

mdustnanas. Os" aviões al-glr. apparelhos atacantes.
ças fracassaram deante da Preside�te da Associação Comercial, aviso ao srs.

lemães extenderam os seus '. Comerciantes da I
.

f h
vôos de Londres até a Es- Berlim, 6 (T. O.) _ O no�s� '.poderosa offensíva, z!lna rura f que o ec amento
cossia. Em localídades doaltp commando communica : O lmpugo perdeu 17 appa-

dos seus estabelecimentos poderá, até posterior
sul, centro e norte da In- «As tentativas inimigas de relhos. i del!beração, �er feito ás 20 horas. Quanto as de

mais determinações do Decreto deverão ser cum-

pridas rigorosamente., '

'

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá,
30 de Janeiro de 1941.

Renato Sans, Secretario.

�88.} Leonidas C. Herbster
., "

Requerimentos despacbados
Mês de Janeiro - Dia 30

.

1.733 - fV6'risto Freiberger - De acOrdo,
com a8 informações, como requer. .

2.734 - Rel:loldo Rau - Como requer, de
acôrdo com a infor�açlo.

2,741 - Hjalma IJarsoL - TransfJra.se.
2742 - Gustavo Braun - Como requer,'
2.743 - Affonlo Guenther - Transflra.le.
2.,744 - José Winter - 'Como pede. '"
2.74.5 - Carl08 'Siebert ..L Transfira-se.

, 2.746 - Erlco Sieber ,_. 'Como requer.
2.748 - OUo I(uehl - Çomp ,requer.
2.749 - Rioardo'Kreutzfeldt _;_ Sim.
2.750 - Edtnundo Doubrawa ;_ Sim.

,

Dia 31
2.739 - EmlUo Qual Go.Jdmann - Como'pede.
2.740 - Carlos TschA - Como. pede.
2.751 - Vva. LllJy' Mayer '_ Dê.se • baixa

solicitada.
.

.,' ,

Mês de Fevereiro -, Dia 4

3:373$300 2.747 - Aloerto Bauer _ Como' pede.
Dia 5

, 2:200$000 "2,754 - Olcar Mathia8 - Como requer.
2$000 2.755 - P-�ulo Pla8twloh - Como requer�
I.SUO /' 2.75� -:-, Geronlmo Trentlni, _;, Como. re,uer.
1$000" 2.75/ - Loureuço Roberti __ , Como requer.

2:204$500
2709 - Herdeirol de Ricardo Hass - Como

requerem.
'

Saldo e:xi8ten�e' 1:168$800 '. Secretalja da Prefeitura Municipal de Jara-
A Commlssão. guA', em 6 de fevereiro de 1941.

----".-.1-."-'-'--�,--.,.....-,-,.,--,-.--.-.-�-.
�=-

'.,;1 , Renato S�nl, Secret�rio.

,o8 Iielat81el f' í"Dr�:'� HOOllei t-,
�UOMENTA AS Fo.RÇAS DEFENSIVAS DO�
O,ftOANISMO�coNtRA' AS DOENÇAS DAS

. ; - CltIANÇAS IE DOS ADULTOS -:-- �;
.

- . ...t.:;u�:.� .... ��;!a�..... ;..,...: .,. id

• 'f
.,

res a é
Artur Mueller, Escri'ão

e Oficial dó Registro Civil
do 1. distrito da Comarca
de jaragu'. Estado de San
ta Catarina" Brasil.

Faz saber que compare
ceram em cartorlo exibindo
os documentos êxigidos
pela leí afim de se habíli-

.- I.!uem para casar se :

Edital n. 1.175
Rodolfo Reinert e Cerci

lia da Silva:
Ele, solteiro, alfaiate. nãs

eido neste distrito, aos vin
te e nove de março de mil
novecentos e quatro, do
miciliado e residente neste
distrito, nesta cidade de
JaraguA, filho de Wendelim
�einert e de Maria Leitold Reinen.

Ela, solteira, domestica,
nascida em Massaranduba,
neste Estado, aos vinte e
um de Abril de mil nove

centos e vinte e um, do
miciliada e residente neste
Estado, na cidade de Ioín
vile, filha de Venancio Oer
mimo da Silva e de Maria
da Silva.

'

Jaraguá, 31-1-1941.
Editai n. 1.176 '

Manoel Karam Filho e
Hilda Piazera:

Ele, solteiro, farmaceuti
co, natural de Ponta Gros,
se, Estado de Paraná, onde
nasceu aos quinze de ju
nho de mil novecentos e

doze, domiciliado e reslden
te nesta cidade de Jaraguá,
filho de Manoel Kararn e

de Maria Kararn.
Ela, solteira, domes tica,

nascida neste distrito, aos . '�-�:t�H�·'�- n..,�,_ •__

quatro de junho de mil Reproduz-se aqui uma photographia publicada pelo joma! inglez "Daily:Miflo,.". Eis o aspecto
n��e.centos e 9uatorze. do- que apresentam as' estações das "sub ·ways" londrinos, em que à população se abriea, fugindo aos

,,!IClI�8da ,e res.'dente nes�e bombariJeioslallemães� visto que os abrigos anü-aêreos communs são insuffidentes.distrito. em .RIO S�rro, h· R iIii. - ,w-
I�a, de Henrique Píasera e _��",,",!,,_�_,_"_"'_'_"':'_'_.,_--- _

ó
de Díamantlna Piazera.

Jaraguá, 3---2-,1941

Cuil����e npr��t�'Hele. �11f;_ Para combater as .: As bodas de rubi
-u; hl

' inflamações cutaneas pro- são festejadas no qua-Da.o.O :
�

•

Ele, solteiro,comerciario, duzidas por picadas de dragesimo anníversario
natural de JaraguA, onde mosquitos, vespas, abe- do casamento.
nasceu ,áos primeiros. de lhas, . etc .•

'"

são ; muito a· _ As manchas de bar..

Julho de.,JIlil novecentos e Rua do PrioC.·jn.,' GI_',

• loinv.i,lle co�selhadas as applica· ro das :capas de chuva

�e�e:t�mJf!����: �����d��:
' r-. .,

çõe�" <te; bicarbtuJatQ de. Iimpam�se fadlmente com

dade, fifho de Ferdinand'o sódio amassado com a- uma esponja embebida
Pradi e de Virginia Pradi. - gua.

'

em agua e vinagre.

na�:idas��eir�ara��m���f: Antes das ,refeiçõeS?
- As manchasde pin- _ Os sal,toli de sa-

Estado,' aostrezede setem- a a a·a a Um cal/ce de
\

-

M
tura a óleo frescas' Iim- pato excessivamente aJ-

._
bro 1I� mil ,:,�,:ecentol e a uardeDte,

. arca Trago pam"se com benzina ou tos determinam transtor·
desesels, domlClhada e re- '. agúa-ris..

..

nos organicos de a)gum�
sidente em Bananal, muni·

'

_ Não se deve usar importancia, pela falta
cipio de Joinvile, filha de em demasia as folhas de de segurança com que
André HQhl "e de Filome- Cd· t' M t"

,

I:) d
.

I louro para' 'temperar as se apoia o corpb e a

na, r.r�:;�, 3-2__;;10"I.
.

re I ,o' .', U U O 'r �e I a comidas. �ois 6 exces�o posi?o forçada que o

.

f para qUê che ú
.

FUNDADO NO ANNO DE 1914
'

-. dá aos gUisados e ás tn- cammhar
.

na ponta dos
,

h 'I t d -t dg e ao 'tadas um sabor resinÇ)so pés acarreta para alguns.,coo ec men o e o 08 pas- M
. .'

d'tad CI b d
"

t'
.

'd B '1sei o presente edital que
alor e mais acre I O. U e e:SOr elos o . rasl bashnte desagradavel. orgãos internos.

setA publicadp pela impren' fl.ORIANOPOLIS
'

1: :tl;!t;��1:t:�I�:�-.
�'

Rua V�sconde de Ouro Preto, 13

I " Cam pa'n ha da gratidão'
Si alguem souber de im· ReSlltldl dI.. S'rleil rellizl'. el11 de letereirt 'e 1141 pri berlD� do CoroDel EmIUo,

fi:�iTeC:�s� acuse os para
CAOERNt:TA N. 10.401 ca�lo. JOu�"aD.'

, .A,.tur Mueller [mport8.ncia' publfcfida e deposItada no

Blcrivlo Distrital e 011. Prêmio. em mer,cadorias no valor de 6:200$010 Banco AgricolB: e Comme,ci�l
clal do Registro ClvU' Foi contemplada com'lmercadorias, moveili, li tecidos no valor Retirada para o .. pagamento ao

_---_--_---.- de seis contos e duzentos mil reis (6:200e000), a cademetan. 10.401
, esculptor Fritz Alt

Veria _ Calor pert�ncente a prestamista Carlos Kode, resident� em ltajaí. Despez88 - sellos postaes
PREMIOS EM MERC.A,DORIAS !'IiO .vALOR DE RS. �OO um 'phonogrammb

saitocaDte 12329-Teresinha Jesus de Almeida, S. Mateus
.'

remeIsa de ch�qu�
2288--Leonidas Vieirae, Cabeçudas

.

,18356-Frederico e Egan Rechmann, Joinville
8583-Dalila Kopper, Rio do Peixe

12517-Aldo Buger, Lages ,

'

518;.:_Milton Sant' Ana de Oliveira, JOÍRvllle
0790-Nilza Pirati, Florianopolis

12537-Adolfo Frag .. ,1 f1orianopolil .

8820-CilOé e Antonio Costa, Trindade
13448:-Atißasio Joaquim dos Santos, Fernandes

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20.000

Q1l
Stockholmo, 6 (T.O.) -

Communicam de Londres
que durante a noite passa
da os bombardeiros alle
mãesvoaram constantemen
te sobre a capital ingleza,
efíectuando -ataques e re

conhecimento. O alarme foi
dado em Londres' ás pri
meiras horas da tarde e

�?

•• I

Quartos arejados, bem
ventilado,

Diariamente PEIXE ou
CAMARÃO,

,Nada melhor que um pas'
sêio na praia. Ao ir a praia
hospeda-se, em S. Francisca

,no

Hotel' Central

Sanlle - SIDlle • Slllle

SANGUENOL.

19820-tOãO
Manoel Quintino., Rio Neirillho

16362- eri FUialang, Joinville I

11938- uiz Oomes filh(" Tijucas
6242-Elaire KiIl.Ouarauna
3168-Mairene Trilha, Florianopolis

190t5-Antohio Rodrigues de Moura, Barra Velha

E' um e ·gft .... 2008-Anselmo Fischer, Brusque
'"

iI(o'
,

p ri �
<.' 12817-Alvaides, Maria Pereira, São Francisco

T _. lo269-lijcardo Kister, tJa�sa '
.

CI,morteter a, ,OSIe:, . 13868-;-�abor Estanislau Racl)eco, Riachinho

, trate-a' sem nucotiêÓs ',:' P�EMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. loeooo '

,

� '; "� I 1781-Atanasio Xavier Vieira, São' Francisco
.

_
' 't ,19767-Francisca Radiwaski. Porto União .. '

•
,

'
'" 5945-"-Marilia Píres Lopes, Lages '

'
'

t:maera4_ ...iDcdioa r.çn.u.,. t�. ' 3738-Louriv.1 Manoel Clemente, Itacorobi
.� ....a de, tr.Carem ó·,�I. �.i. 01'lI-M.ria Toma'�ia e L�onardo Maciel, Peperá
"li..,

.. ó orcÀDi.mo. E"o ,.,rreioso _do')) '. 15632,""-'Antonio Jàinie e' Delvira' Màuricio São Francisco
...rchti"o. No ..ml....to. � '.pr� Ja. 559.3'-Florinhá. e loca Wolff São José

'

�r de••�parec.,. a to.....,: ..ue cll'.." 1481S",""Alexandre Odori%e S�Dta Maria'
'

.

". q..... _mpre. áe �ore...Ob- • 3484"'-M' T 5'1" J' I
�ueRCiae. E ..t� boje. pa... ° tra. aru�

. eresa. I vat olnvil �.
.

C......Dlo da u..�c c:oDcinu.m .'prr.7' 1913�Joceltna Pe�elra, Sao FranCISCO

.�Iecer ....rt.� ,plaDla.: m";lo,,,,m�,,_ ISENÇÕES DE PAOAMENtOS POR 'CINCO SORTEIOS'
�id•• d. DH:d�NI. caeetra: • gaudeli.... • •

,. Iobelia. o rhum de }amak... 1.\ ' 144:32-Cnstina Feyl, Ponta ,Orossa '

jIIu*o ... ..dhr..cudu. o "'Iriio. Ei. .. ' 19055-PauJo Barbosa, Rio Negro
<!lu. esplica • efCi"at',,! cio Xaro�

, 4557-Percili� Correia Jr., Mafra
'1'o�. �uj .. (ormula � • mai. f..!iz ••- 16030-Ade!aide Schubert, Joinville ,

.oc..&ça" de.... pIaRia•. To.. nao faz. l2OLO...,.Marla Torrei Joio Pessôa
"

..penad•· pGTGT'r eIIa !.oid"r"o·.t'homt um.. oU., , Ui182--Antonio Prodopio e Pomp.ilia Oomes, 'Oloria
..... _, r ...... para- '

10616 O
..

O çaI F' '. .

.. t•• tu ....,nlo compl�lO. E,p.,ri�"Dt..
- rego�a . o� v�s _

errell'8, f1onanopolll
.,'.... 101110 á. p'rirn"irk. manire.la� 7699-Antomo BensosJq. Sao Mateus

.dle•. Só lbe pod..rá ,,.:&.,. beni. ��.:; 3868:-íAatonio H. de Aguiar, BluOlenaJ1'
Cial .....DI.. indk.'l,,·par'!' .... r..ariç••., 7�DouriYal' Pedro 4a Costa, Rato,�es, \

,

4>e c_lO mu>co ail:rad..e'I. Pr..,.... de ." /' f1orianopolis·o4 'de Fevereiro de IMI
'. �röt'S suo, :", 000•• a. ph&�m ..ri•• , VISTO J

-' Pdi' ,..__." ,.

_ön"rl .. n_i&l, r".,orte ".te ....I>O"'n-. , : ,,;,.: 'I.', f.a� .

e ro :Ie OI �elra \AC,aJho.. _

:'j ., ' c,io e m.ode-o· c'om seu eade-r«ço �lIt. ..",',:,
.

.
,.' l�: .' ",'

",
.

�'.' 1 /
' .

• \)s;'" �. ,f"J6I7• ��'I" ,....�,�,. r...ee�.�'gr..lia.
.

,
. Fiscal d9íCloyera,o Fed�1 ihf, ',", ,- 'ibdö fp,.. d.ith.,.. ia.t. p+arrr.�eJ+."'''�'.

-) .

� -"V '. " .,.,
. -'i-:,'

':
,.

Pn,prietarioli: J. Mp�I�4.• CI�

Pateo' para .Automovei8 ...-
,

Ferida"
8oIp.?

Q�lIDadUftl?
Balsamo
Garbazza

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

(Formula ·aU.mi)
E' o Assistente Caseiro

. Infalível! '

, �s, mães prev.identea
nao qeixam' de ter em
seu lar o ,remedio in·
dispensavel para ó mo '

menta imprevisto.!
Ter o Balsamo OAR,·

'B�ZZA' em sua casa

é: ter' o socorro ime'
diato para qualquer fe'
rimento ou queima·
·dura.' E' o Socorro
Providencial! ' .

BALSAMO aAR'BAl
ZA rE�um' produto'do
L 'o

,
'S '.

:"'.
. < Pisttlbúidorei:' .

çA:RAUJO FRErFAS,& C1K.
" � , , t:'l',,: 'Ri,�;<Y;��'<'\ :,'; ;,1:1,

1.1 .'.:'

Resoluçlo D. 44
O Tenente Leonídas Cabral Herbster, Prefei

to do mnnícípto de Jaraguá uso das atribuições
que a Ieí lhe confére;

I

Resolve:
Nomear, interinamente, Lilill Sevilha Airoso,

pala execer o cargo de protessora da Escola Mu.
niclpal MIxta de [araraoa, neste distrito, perce
bendo os vencimentos consignados em lei.

" Comunique-se .

Prefeitura Muntcípa! de Jaraguä, em 5 de fe
vereiro de 1941.

.

ass.) Leonldas C. Herbster

R;esoluçlo D. 4S
O Tenente Leonínas Cabral Herbster Preteí

t� do Municipio. de Jaraguã, no U80 das 'ätribui
çoes que 8 lei lhe confére; e

Considerando a representaçãn feita pelo sr.
Inspetor Escola], ,destl! Oíreuusertção ;

! '
. ReF.lolve:'

Exonerar, Condemir da Costa da regencia da
Escola Municipal Mixta de Pedra d' Amol�r no
distrito de Hansa. .

,

'

• •••
I Comunique Be

Preleuura MuniCIpal oe Jaraguá em 5 �e fe-
vereiro de 1941.

'

ass.) Le(.>nida8 C. Herbster.

Resoluçlo D. .-
, O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefei.

to do Munlcipio de JaraguA, no U80 das atribuiçõI
que a lei lhe confére; . .

.

Resolve:
Nomear a complementarieta, Alzira Ferreira

de Pauis; para exercer o cargo 'de professora d.
Elcola MIlnlc1pal Mi�ta de Pedra d' Amolar, no
dlltrito de Hense, percebendo OI 'v.enclmentos COD.
afgnados em lei. '

'

,

Comunique· Be

.Prefeltura Municipal de Jaragu�, em 5 de Ie.
v;erel�o de .941.

Editai

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



j

Correio, do Povo

it

.,- f\

\ .

. "

,�\� : �I ,

_____,_

' "fornec"ft a �aõm'iéilio
.-.

__.�-.
DESPERTE,A BILI$ Bm ·benell�lo Jan.seQ.'&"Cla.. ' I.d(,"'h ,.' .jJ. �� ','

"

, ,de fodos, ',P.ed_idos.:pelo telepho- 'Rata'lbn ;Itr )I·fo'l'ha· J·D,:· t·g·a-n,Ar:B'S'DO SEU FICADO, o �r.· Antonio Correa da SHva,. ne ,.�l�' 53, ou n, Casa' u S UU,;, , S,. U" .

' 'U
'

.

leID CaIoaIeIIIIos-" SIHíd.. concet�uado neg0c!ante em Si� May.. ar Fischer.
'

cama Disposto Pira� Sebasttio, enthustasmado com .. I
j

os optimos resultatos colhidos .,,;._'"'!'""'!'"�!!!I'!.""__��__

Seu ligado devo ._........ com o uso do PEITORAL' DE

I
monte, no estomaSO.1IID Utlo ao...... ANGICO PELO,TENS"", dignou�Se a bílis não corre llYIWDate. OI ....

alimento. não .!io dleeridoa ...pooI- se ç_nviv_ ao depositario geral o'
eem: o. gazea incham O _tomaco. seguinte attestado: .

••--_IIÍIIl IlllÍ__ Sobrevem a priaio ao '""tre. voet ' r

aente-.e abatido O como que enYeIl" Attesto, ,e� beneficio de todos,
a&do. Tudo , amu&'O •• 'fida , 1IID que tenho usado e com o me-

mÜr:��impl_ �.., tocarA Ihor resultado possivel, o pode·
• eauaa, N&da ha co_ .. famosu roso PEITORAL DE ANGICO
l'illuJ", CARTERS � o Fleado. P"'lOTENS"" f I d h bU'

.lI.ra'iuna acçãQ certL,ra- �rrer'_ .�, ormu a. o a

HYremente ""Be Utro ele bUIS;. 'Ó'oet' �harl1'laceutit:ó Snr. Domingos'da
��m':::r�=':':ad:o�t!doC:h Silva Pinto, e preparado na a

maravilho... para faser. bUIS eorNl' .eredítad» drogaria do sr, Eiluar
livremente. Peça .. PilluJaa CAB.- jo Candido Sequeira, de Pelotas,
TERS para o' FipIfo. NiG' aeeeite centra constipações,' tosses, bron-

de ROBERTO M HORST' imibll;õ.... Preeo 3$000.
. chite, etc., e por estar satisfei- ,

,! 'que di�põe de maior sortímento na praQa'-e offefecê�.--------I tissimo com à cura tão prompta ,,· ....'_iiíiiiiiiliiiiíiiiiiiiiil
seu t· á t

. C:enhor' SI Jovens' I;l0r este efficaz remedío, faço a

���',
'� s-ar Igos "pr�ç?,s van 8]080S. .: _ a .'

" 1,1 • h,reséntedeclaraçio,assignando;a.
ReluladorSian . D. PÁ:���io Corfea da Silva.

Para a regularisação de- COnfirmo estes attestados. Dr. DR.' ABELARDO f.
seu organismo é preciso E. L Ferreira de Araujo (Firma MONTENEGROverificar de onde provem reconhecida). .

o mal. Licença N. 511 de 26lfe Mar·

Se os seus ovarios ço de 1906

não se encontram sãos, Deposito geral' laboratorio Peí
toràl: de Angico Pelotense

O seu estado geral tem Pelotas, Rio O. do Su!
que se sentir. havendo
irregularidades' mens-

Vende-se em toda a ,parte.

truaes, como sejam:
Menstruação Dolorosa,'
Escassa ou Excessiva!

RelUlador Sia"
é o remedio indicado'
para äs Se'nhoras' e
Jov�ns_ que. soffrem

.

dessas perturbações.
Tome o REGULADOR

SIAN que evita os soffri·
mentos ,da MULHER; e ve·

rifique como· voltou sua

côr natural rosada e como

o brilho dos seus olhos é'
differente.

Distribuidores:
ARAUJO'FREITAS &: GjA.

Rio.

Fermento �M�,ileiros
, � ,

.. Produto de afta qualídade para DOCES,
BOLOS,' TORTAS e quaesquer

'PASTELARIAS

:_ f J : r - I !' ;,� ,i � r ê! I i ...r., ,li,;f', c

COMPRA, se qualquer qualJtJdade, prefe·
rlndo·se não menor de 5,50 cm. de lar,ura., J

Ir
... � ...... -' _ -.}.

rhror!l'aQões nesta re4�qQlo, ÔU directâmetite,
com o interessado sr, Alfonso Meiater; �8 rqé Bom
Retiro - J'oinvUle. .

." ,"
"':;.....;:! •

CARLOS MEY'
", ....... _v

('Cure seus maJes e poupe seu born dinheiro
-

comprando na
..

PharDlada Nova
o

./ ./...... .. ..... lo. \. �

""I'\"" ..... ,,ßr ,.,,, I'"

Tp40s p�eferem o aperitivo

_ 'MÁRCA "T R A 6 O",

CASA DE SECCOS ,fi MOLJtADOS :::.
, .: f-.,)

Fazendas, ('kapéos, lhiud�zas em gt!/l'al, LovÇ(l.'·
Ferragens, Vid1"os, etc.

Oeneros Alimenticios �

de ,primeira Qua)idad�c
•

Residencia: A,v. QetuUo. Vargas Rua, Benjamin Constant - :: - Tt;lephon� '�_5
" n.�

AdvogadOíl
s ; por que ,é o melhor.I

."itaril: Jóãa' O· Mleller . ·Rua Marechal Deodoro

Dr. wâldemiro Mazureehen
Medico

Janeiro,
Fevereiro, Marso
Mezes de calor suffocante.
Tire: uns dias dos seua

'

g[andes affazeres e de ,um

passeio a São Francisco,
hospedando se no

Botel CeDtral
'Quartos arejados. bem

installados. - Diaria�ente
Peixes ou

Gdmarão
Pateo, para Automovei�.

,

. f". :

1 '

Consultorio e residencia: - Rua Marechal Deodoro
- .'

Ifteade cbalRad�s a qu�lquer hora do dia ou da aDite

"\ ".HiIdebrando ' A. Gomes,
S O I i C i t a d.o r

Endereço teleg. "COLAR"

Fraa�isco do Sul -

Caixa postal, 32

5.8. CadiarlD.,

prJvisionado pelo Tribunal de"Äpelação, registro n. 236, e devi·

damente illscrito na Ordem dos Advogado!! do' Brasil, Secção de

S. ,catharina, com escritor:o em JARAQUÁ, onde paga os devi·

dos impo�t9s de SOUCITADOR DE CAUSAS, oferece os ser

"i,.os compatlveis com sua profissão a quem deles precisar.
-l. ".,� '.

- �

1

...

'EmbafquBs
; ,):G�a_'de -=anpreza ADiericanopolis s. �>
; �. Sé�e em SÃO .t:'AULO Director·Presidente : Dr. 1110ISO de O. Saalos,
• :Rua Senador FeIJó n. 205

-=ti 8.0 a.dar

Resultado da Lo eria Federal do dia' 31 de Janeiro de 1941
i\

, f

Fu da em 1921 Carta-Patente n. 32
,

y

, Agencia no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n. 9

2.0 andar

1 ,."

aVBga,çao
VIÂGENS DIRECTAS IJARA O PORTQ D�RIO DE JANEIROJ PLANO MAGNO -Imensalidade .5$0'09/

Navegação entre Bu(:arein (Joinville) e

Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiru"
� .'

Girectemente sem transbordo.

EnCaf'Fega ·se de classificação, medição e

de todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em t6ros, etc.

C�r�aes e mercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do

"'�>�' ;,:_' ,>,. :E»aiz.,:bem como para o exterior.

Recebe cargas de Importação, do Palz
o� cio Exterior, para desembaraço e'

redespacho para as praças do interior•

l.08' N.os l.q premjo ..2!2.. lo0 .. l'\"nío$OOO3,0 pre-mio ()20 UVI

2.0 pieuiio \ 213
2 $rt3.o premio

I

620" 0:006 GOO

4.0 premio 048- $S.o prémio 62õ 10:000 000

Cl l' j . 5.0 premio �721) ,

3.0 'premio' '62õ ,$:000$000

Cente_na 089 100$000;- Centena 980 50$000;
Unidade 9 isenção dá' mensalidade de fevereiro

j .
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1

2.� lPre��o:).i 7.%11-

1.0 Premio: .....1.620
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�
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9·9��htjrr
3.721-
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. � tel"••re'�.Plr�qportt�ar(8l�irdl • llril�S Pl"los • Deslio da Eslr. Ferrá

. Serviço garántl,do e rapido. - P�eços modlcQS
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A Homenagem presta"I Assignatu ras:

daao tenenteHerbster nnual16$OOO
.

PaDam�ßlo adienlado
Realizou-se, terça-feira. uma !idades positivas de caracter --'----'

amistosa churrascada offerecida e· intelligencia que exornam a

ao' Tenente Leonidas Cabral personalidade do mustre admi- Dírector-proprtetarto s HONORATO TOMELll'I _._ ·Cai.xa 12' -.- Tel. eCorpovo' -.- Redactor; João Crespo
Herbster, por occasíão do trans- nistrador de Jaraguá. I. ============�=====.",.,,==========�====
curso do terceiro anniversario Em nome dos munícipes de . .'

.

.' .

de sua administração municipal. Hansa, falou o snr. Waldemar Anno XXII -- Jaraguá -- Sabbado, 'de 8 Fevereiro de 1141
Os .arnigos desejosos de da- Luz que, num belIo improviso,

rem uma prova de apreço e, externou os sentimentos da-,ao mesmo tempo, ansiosos por duelIes que se sentem felizes e

uma opportunidade por inter- honrados com a adminístr lção
rnedío da qual pudessem manj- eminentemente brasileira do te
íestar a sua admiração pela nente Leonidas.
honestidade com que o digno Num feliz gesto de patriotis
Preíeíto] se conduz á frente da mo, o sr. Jose Estevam Arruda
Communa, offereceram na noite ergueu um brinde ao dr. Nereu
de terça-feira, no amplo salão Ramos, attitude que [recebeu a

Buhr, uma optima churrascada maior acolhida da parte dos
ao iIIustre administrador. presentes que, de pé, beberam

A essa reunião que quasi di- em honra do eminente Inter
riamos gastronomica, [compare- ventor Federal que vem con

ceu o escól da sociedade jara- duzindo o barco do Estado co-

guaense, assim. como se Jez �e- mo ha�i1 paiínuro.
.

presentar por iIIustre corrrrms- Convídádo pelos presentes,
são o prospero distrlcto de proferiu fulgurante 'alócução o

Hansa. sr. Artbur MuelIer, uma das fi-
Cumpre asseverar, de inicio, guras de maior projecção so

que a churrascada decorreu na cial no Municipio.
maior harmonia e cordialidade O dr.Abelardo Fernando Mon

possiveis. Diriamos mesmo que tenegro, digno Promotor Publi
ella -decorreu num ambiente de co da Comarca, em palavras
intensa brasilidade, ouvindo-se calorosas, prendeu por alguns
a cada momento vivas e 'hur- momentos, os

. presentes; -res

réis ,ao, eminerite Chefe da Na- saltando o pràzer que lhe cau

�o e ao iIIustre 'Interventor do sava aquelle ambiente onde, em

Estado. absoluto, elle não sentia sau-
.

A churrascada foi uma chan- dades do Brasil. Expressou o

ce maravilhosa para aquelIes seu contentamento por se con

que julgam nesta zona não se siderar, para todos os effeitos,
ama .o Brasil e- não se cultua o barriga-verde e por se integrar,
nome daquelles que muito teem conscientemente, na admiração
feito pela grandeza e prospe- ás fecundas e patrioticas aomi
ridade do paíz, nistrações do dr. Nereu Ramos

-1!BA có�ilartÇa foi entrecortada e do tenente Leonidas C. Herb
J!.or vibrantes. e patríotícas' dls- ster.
j'êur1fos:' Ein' nome dos presen- Por ultimo, agradeceu o ho
lité�, falõú Ó 'proficien'te Tabe- menageado que proferiu ap
ífilo' fie" Notas da' Ccmarca, sr. plaudído' discurso.
-Mario cravares" cuja palavra e- Durante a ehurrascada, foram
ll1öqhente' e; autoriza�a arrancou batidas chapas photograflcas.
"!Ptolongadas palmas e signifi-
-tativos viVas. ' ,

�\ lA. ll�uir; usou da palavra em

ttOl1le'í'lds' funccionarios muni
-ttptres' :0 brilhante ,agente da

Estatistica, sr. Emilio Silva, que
- e'm ·t��itlas palav·ras, parabeni-
-

}'ou" o Prefelfo: Herbster pelo
� transcurso' do'annÍvérsarIo da
r'ahlmmi'Strac;ão e1exaltc.iu ai;! qua-
/':'. -H ,)

·",:·'i

S. Catharina - N. 1.061

Sem duvida, especialmen-I be a permanencia de me
te se considerar-mos a f/VO' nores de quatorze annos,
lução de

. costumes, com' desacompanhados de seus
reflexo sensível nos meios paes, tutores ou responsa
sociaes, é digna de relevo I veis, nas ruas, praças ou

e de registro a -medida que
r

em outros logares publicos,
acaba de ser tomada pelo depois das 20 horas.
dr. Henilio Medeiros, inte- 6, - Será punido com

gro Juiz de Menores, em a multa de 100$000 a, .. ,

portaria de 25 do mez fin- 500$000 ou o dobro da ul
do, regularisando a parti- tima que lhe houver sido
cipação dos menores de 18 imposta o dono da casa
annos nos folguedos car- que, fazendo o commercio
navalescos. Applau d i nd o de bebidas ou substancias
sem reservas a providencia inebrlantes consentir que a

altamente morali s a d o r a, qualquer hora seja alguma
transcrevemos para conhe- bebida ou substancia ine
cimento de todos a porta- -bríante fornecida 'a pessoa
ria do dr. Juiz de Menores, de vinte e um annos, aín
que certamente merecerá a da que destinada ao con

devida attenção das auto- sumo de outrem. (Decreto
ridades competentes do n, 4.294, de 6 de junho de
nosso meio. 1921. art. 5.).'

,

1. - Fica prohibidc aos

menores de dezoito annos, FOlam inquiridas as

do sexo feminino,' depois Comp�ohia Tele.. testemu�ha8 de aCCU8a, Ännivt'l'sarios fiel da estação de Hansa,das 22 horas, e aos meno- pheDica cathari.. çäo de accusaçäo do pro- ; ßia 4 anniversariou a se. que veio substituir e snr.
res de quatorze annos, de cesso de bygamla em que

nhora d, Erna Rau, esposa João dE PauIs. qt1e sf-gui�
um e de outro sexo, a qual- nense é autora a just!c;a �UbU. do capitaiista sr, Reinoldo' para f6ra do municipiö'em
quer hora, tomarem parte ' ca e reo AUgU8 o org Rau. gozo de férias. ,

.

em Prestl'tos e cordões. Esta. importante fmpre- mann. R d�

d
.

ã
.

- Tamb"m na mesma
- egressaram e su,2. - Nas casas de "oai- sa, segun o COlllmußlcaç o'

,

,

'P
,

ê
A

f .• te Foi ouvida tambem a dat.a viu passar mais um viagem á capItal po ��les publicos", qualq'uerque qu nos. az o seu gereI). d _'

Viajou domingo ultimo seja o titulo ou denomina- nesta cidade., snr. 'Odilon testemunha,de accu8açäo natal � menina. Lydia, .

di' na s�man� WSt a, C_ex�a.
com �es.tino à

.• Curityba� ção que adoptem, é proh. i- Vieira, acaba
.

de ligar ,ás do processo crime em. 'Ie�ta hlha do mdustrlal .sr. sra. nesla & ter re�po,
d f

.

Ad mal's duas loca que.é auto' r.a a l'ustinD Arnoldo Leonardo. Schmltt. esposa do n:sso ...
re.dictor.on e OI assumir o cargo. bido' o ingresso de meno- suas re es .

.

v'"
�

para o qual foi recente res com menos' de dezoito Udades: a de Trombudo publica e !eo Alvaro PIa, .

- H(;lDtem, dIa 7, an sr. João Cre_po � profes-
� C C t I P' d C zelOs'. Dlversanou a sra. d .. Mar· sora do g.ruPQ esc()lar. A.b,.•mente nomea:.Jo na om· annos. en ra e rala e am' "

d B
. "

C b
"

.

- . garida BaQer; esposa do o�, aphsts, f� C9mp�-misl:lão do, ontrole do Pi' 3. - Nos ,bailes de so- OflU." .

.

sr, José Bauer. nhla �de $fU& ,filhos LUIZnho, o sr. Osorio Saraiva, ciedades legalmente consti Assim vae � ,conhecida
_ Hoje anniversaria o I Carlos e Hiram Crespo.antigo e de!tacado func tuidas. mas com entradas empres� amplIando �ada E LI X II DEN O G U E I R A sr, Francisco Maier, resi.cionario da Divisão de fo- pagas, equiparados a cbai- .vez !11al� os seus serVIços, "

menta da ProdU.Cl'lio Ve· les pubIíCjS:t, é pe,rmi.tido de hgaçao, no louvavel em· Ö rCm.dto que tem dcpur.do ,dente. � estrada l!ananal. Curso t....ple..
..-

h d b
.

o �.ngue d� tre. gcrações" ,

- Amanha, dia 0, fes
.

- .

getal do Ministerio da Agri, o ingresso: de menores de pen.o e. em servIr ao.
teja o seu natalieio, o. sr. melltar

cultura, que d:urante alguns mais de quatorze annos, publico. �fllore�do com exlto n•• :

José Albus, proprietario do
annos exerceu ã funcção somente acompanhados de ferld.. afreguezado Bar Cathari,de encarJ'egado' . da Aju· seus paes ou responsaveis. Ec:aem.. nense, desta. praça.d�n�ia. A g r i C o la F;�deral 4. - Os infr�tores aci- Paq.uete "Anna"

Ulcere. _ Verá passar ,tambemnesta cidade, Antigo labu· ma ennunciados, .noS ter- Da filial da conceItu8.- amanhã a sua data nalicia,tador da imprensa, contou mos do art. 130 do· Codi- da firm,a Carlos Hoepke 6iiil �:r���;: o jovem Durval MarcaHo,semp;-e «Correio do �ovP' go de Menores, ficam su-
S/A, de S. Francisco, re- filho do industrial sr. joão Torno público para co-

cam a sua valiosa coUa jeitos a multa de 50$000 cebemos a seguinte com- ....!tIa. Espinhes Marcatto. nhecimento dos i,ritcressa .

boração, 'e, lamentande o a 200$000 por I;I1enor ad- muniCll:;l1o:.
Rhaumetismo .

_ Tambem na masma dos que, de 10 a 12 ··doafastamento do collega e mittido e ao dobro nas rein- eLevamos 80 seu conhe. flcrophul.. data anniveraaria a snrta: corrente, estará abertá' aamigo, Ille faz os melhores cidencias, além de outras cimtloto que, o paquete' ayphililicaa Henriette Maria Luize, fi- matricula destE' curso;'Oiavotos de exito e fel1cida· em que incorrerem.
«Anna' da nOS8a Empre lha dilecta do snr. Jacob 11 as 14 horas realizar.se''des no sector onde vae ·5. - Fica Tevigorada a
za näo fará sua viagem SE'MP�\�M��g �ÉLHOItI... Andersen. a o fxame de 2a. época, e

�mlregar as suas activi �ortariad ni93;9,. �e 23.:e contratual de. 9 de feve- ��lX�� DE hI,9GUEIRA TT';a'';ant.s
no dia 1'2 o' exame de ad-

a es. arço e·, ,q e: I?tO 1-
rEirol{P. ��t,rl1nte por ,tel' Grande O.purallvo do S.ngu. I' '" '01 ., missã9 ao 10. ano do Curso.
qu.e, s.er puxado para a Seguiu até a reglao ser' Jaraguá, 7 de �. fever�!ro
hllbitual' limpeza e con- rana, na semana ultima, de 1941. .,

certbS". Gremio das Rosas em gozo de ferias. o sm. A Diretora
João de Paula, digno agen Leo�or de Souza �ey,es

firmado pela directoria te da estação ferrc-viaria
des ß. a s y m p a t h i c a local.

,

,

s o c i II d a d e, recebemos - Acha se entre nos,
um delicado convite para desde a semana ultima, o

o baile carnavalesco que snr. Alberto Zimmermanl),
terá Jogar logo no salão
Buhr.
I Agradecendo a gentileza
da lembrança, auguramos
mais um triumpho para o

Gremio das Rosas, com o

baile <que vae realizar e

qU8,'sabemos, está, sendo
vivamente esper-ad,o pOt
toda cidade.

Esteve em nOS88. reda·
çl10 o sr. Jol1o Lyra pro·
prietario da Pharmacla
Lyra, de Bananal e pre
sidente do sympathico e

veterano �electo Spprt
Club daqu€.lla localidade,
que teve 8 gentilesa de
convidas este jornal .pa·
ra assistir so baile caro

�: navalesco que Rerá rea·

':lliSSdo
em ii noite 40 pro·

ximo dia 15 do corrente. � '5)
LATAS -

ATAS
' ..

, O referido baile será abri: /. ��r�@) � com tam�a� pres�ao,!-
.

.ong!-
REPRESENTAÇÕES .

. Ihantado pelo ap.reciado \

a

naes e"" com tampas pressão para fe,rmento em J?�I
DESPAQIOS feRROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS • jazz Band, ·«Alzira Var- O u�mmo recrmf$(Q) LATA'S para: CONSERV�S, CANELLA ���po,

,� E M B A R QUE 5
.

d
g�s', ds CIdade de Joln" PIMENTA em pó, TINTAS de 1/4; 1/2 1, 2 e

,
.

-

,
vllle.

_ _ ' 5 kilps, GRAXA de 1/2 e 1 kilo, COLLA FRIA
SÃO FRANCiSCO DO SUL I Estado de Sta. �J-:aIina, ,Brasil O annuntio é a alma An S\AM li

' de 1/2, 1, '5:k11os com tampa ,pressão, BA�S,
__m!Pa1Z ......;.....w;....\....�.wt� do negocio! » \ t.. ELl « CAFE' e para muitos outros produdos. ,')

"

....
,"

f ,..lt .... ... .•

Saade' I'orp'
.'_ .

Vigo.. '

:DyBamngenol
E' o fortificante dos

que se encontram FRA
'OOS;' DEPAUPERA
,oOS, NEURASTENI
OOS e principalmente

':päla ös 'con'valescen
t�s, ern géral.

. Dyna_'OleDol
,E' o grande renova
dor do� globulos ver

rnelhos:� Tomando tres
vidrps dêsse maravi·
lhoso preparado é re·
tornar á Juventud�, é
criar ,forças, VigGr
fisico e Mental!
Gose o prazer de uma

nova. Juventude!
E' um produto do

Laboratorio SIAN.

MEDIDA MOHALISADOHA
Opportuna que deve ser observada

Selecto Sport Club
de Bananal

End. Tel.: .OROMAIA.,
Codigos:

BORGES, RIBEIRO,
A. B. C. 5.a Ed.

CAIXA POSTAL n. 34
Rua Manoel L. de Andrade,14

TELEfONE n. 155

maia

.lSemana "Correio"
forensei

Social
CARTA·BILHETE

Tenente Leonidas Herbster
Prefeitura.

Completa você hoje o seu terceiro anno de Prefeito em Ja
raguá. Parece que foi hontem que voce chegou a esta terra, cuja
historia e cujo povo voce não conhecia. Mas voce chegou, viu e

gostou. Gostou do povo e gostou da terra.
Decerto não lhe foi difficil concluir que, já porque pO'IV

cos o conheciam aqui, logico seria pensar alguem no que seria a
eíal em que é autora a gestão que se iniciava para o interesse do meio jaraguaense, isto
justiça publica e victima é, a sua administração e o seu progresso.
Hans Mayer, por ter sído Estas .duas. questões. comportaria'!'l' �m programma, que

d i ido d »oce não qu�z trazer. E fo� melhor ass�m.
prova o o 8U C 10 o Tarnbem, mesmo de inicio, não h,ouve promessas... O tem-
mesmo. po incumbi'IVse de trazer ao povo, no desdobramento de dias e �

de mezes, uma sequenvia de factos que, apreciados á luz de um

O dr. Promotor Publí- eriterio _sa�io e justo, realizam u� progr:amma... sem promes

CQ arrereceu denuncia sas ... Sentia-se que voce tomára a s� a obr�gação de fazer alguma
cousa por Jaraguá.conta 'Gustavo Gumz por E tez. Ahi está o Paço Municipal.

ter infringido o art. 306 Ninguem, ao iniciar voce a ..ma gesta.o ha tres annos,
da C L P pensou que voce seria capaz desse "tour de force" que outros

, -' ,

não souberam. ou não quizeram fazer. Transformando a cidade,
F -id t

criou voce o "amõiente", a moldura do quadro em cujo primei.
oram.ouv a8 as e8- ro plano avulta o lindo edificio.

temunhas de defesa do E voce fez isto, em muito pouco tempo. Fez isto.: e não

processo crime em que precisa fazer mais para viver na admiraçdo do jaraguaense
e tora lustí ""11 grato.au Ola alus ça pu",

. Hoje completa voce o seu terceiro anno de governo muni-
ca e reos Teodoro e Ro· cipal. Nilo irei' abraçai-o logo, solemnemente. Prériro abraçal-;o
dolío Campregher. d'aqui, da redacção do "Uorreio": VALEI

GIL VAZ.

O dr. Promotor Publí
co requereu o archíva
mento do inquerlto poli.

.
ANEXO AO

GRUPO ESCOLAR.·
«ABDON· BATISTA,

MATRICULA.

Pharmacia de Plantão
EstarA. de plantão

.

a�a.
nhã a Phar.n?cia Nová

..

para productos, seccos e Iiqoi<J.os
AFFONSO MEISTER

"

Rua Bom Retiro (ant. partic, Eisenhut) jOINVILLE

\tirg'e;'1lI Es�pe,c,'i�li
.

:�ET'2!t+:U ,'& 'OlA. �ql N,\1,;1 '-Jm.�� 1,(Marca registrada)
������""--�r��""""""""""�""""""""",,"""1"l''''''''O'

�., ;,:T�J��Ä\ �l�.�t)I�A�� \ A�9B,��I�! ,
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