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no �o,nti nente

Assp,mindo o governo
em I 930, por força de
uma revolução, o Presí
dente Getulio, Vargas,
já se apercebera das re

alidades brasileiras, em

outros postos em que
� exercera as suas ativida
des construtivas, deline
ou logo um plano de

• ação destinado a sub
trair a nação da incrivel
situação de fr aquesa e

.de desordem em que
se encontrava.

'Congregando os

�) e m e n tos sabi
damente capazes, s�m
indagar de suas' .simpa
tia� 'Ou antipatiä" ésse
Hbmem que algumL dia
s�rá ju,ga(1Q_,!fJ·.I-, suK
grandesa, pela ,ilistoria�
encetou uma carÍ1panha
�e sen'ttiHo' civícé que
revolucionou todos os

nHçIeos da vida
'

brasi
letrâ.
Lutou como um bra

vo' pata �
vencer a I nossa

�ls<;>Í111.�ç

"

i�éómp�lee,ns';qde celtôs feQPJDf!�oS que
e�IDlca1n a prospçridade
crescente e a gr�ndesacultural de teertos povos
de vanguarda do ; mun
do.' Eqcobtröü pela lren
te os lOimigo� velades
ooBrasiI. qu-eienõo- su"
breticlamente perturbar.. ·

-' lhe a obra de reorganí
sação morai e material
da nacionalidade.
Não desanimou. Os

primeiros anos foram na

realidade bem penosos,
m,s ele

.

se sobrepoz ás
miserias dos que nunca

divulgam. o Brasi.l, para
coloca ·10 acima de seus

interessses e de suas

paixões.
Depois de dois lustros

de administração, fecun
da, proba e inteligente
administração, podemos
descortinar um acervo

de construções qm� da,
riam' r�levo'e populari
dade a qualquer estadis
ta do mundo.
O Presidente Vargas

não fechou os olhos ás
verdadeiras realidades
brasileiras. Não arrastou
uma existencia panara
mica, pondo á margem
de suas cogitações ba-

Serviço da UNIÃO J3RASILEIRAIDE: IMPIENSA

'. 1'1 . .cil ,,,,,:::,,,
srcas esse admiravel Bra-
sil quási sempú� isque
cid� pelos h�!ffé�� J "que
devl!tn zelar 1'!!elhQ��
los seus destinos, Não

.1.' -..

mentiu as suas 'protnes-
sas 'nem abfurou os
seus compromissos.
Atacando os

, proble
mas mais ligados aos

interesses nacionais, de
pois de uma preparação
mais ou menos, longa,
no que revelou as suas

profundas qualtdades de
psicologo, o sr. Getulio
Vargas ,não decepcionou
aqueles que depuzeram
ne·le, em trinta, todas as

suas esperanças de um

Brasil maior e melhor.
Lançando a vista ar

guta de estadista pelo
panorama do' mundo,
que fezS, Excia? Voltou
se, atento, para as nossas

forças armadas, .para a

nossa Marinha e para
o nosso Exercito, dando
a uma e outro um sen

tido mais vasto e mais
profundo, uma organi
zação mais consentanea
com o ritimo desta ho
ra confusa e desordena
da que estamos vivendo,

on\ie sente· O'S �õvbs
fortes podem usufruir
'1qlVr,lBq»c.o de t�ariqbilidaa.e e. de respeito. .

-

Passámos a reorgani
zat' a nossa frota, fi·
xando a vastidão das
nossas costas, e nosso
Exe rcito, tendo em consi
deração a nossa expres
são territorial, a rique
za do nosso solo. e sub
solo, a nossa ·propria
posição hegemonica, de
nação lider dó continen-
te.

'

Aparelhando as nos
sas forçás arnoadas, a

cautelando,..nos' . contra
slupresàs futuras, o go
verno revela a sua vi-
são e considera os a- '

contecimentos pr�sentes.
Prestigiemos os esforços
do Presidente Vargas'.
Eles visam a nossa

grandesa.
Retomaremos o posto

que ocupavamos no

continenie e seremos,
sob a chefia desse con

dutor de destinos cole
tivos, uma nação sobe-

. rana e prospera, civilisa
da e fade, senhora de
seus proprios destinos.

Vichy. Ü "Petit 3. - o eixo Ro-
Journal" escreve que 6 ma-Berlim quebrar-se ia
mentiras arruinaram, a como uma palha;
França . 4. - a' Inglaterra
l. - A .linha Magi- formaria rapidamente' U11l

not b!:,sta para protege� eKercito de t$!rra ;
a França, pois que pas- 5. - falta de alimentos
sou o tempo da guerra ao Reich, pois que a

de ,movimento; Alemanha. não dispunha
2. - O impossivel e de recursos auxiliares e

i'nimaginavel acôrdo da estava indisposta ao a-

.

Russia Soviética com a taque .

ReconstruÇão de f:\lemanhá Nacional So- 6. - sempre é bom
uma ponte roma.. ciçdista ; a confiança propria, ain-
na sobre o Bheno da que a referida con-

Serviço Especial da Material de fia�ça sej�. in.fund�da,
RDV - o engenheiro nstru...aopa

pOlS a deflclencla de or-

alemAo, Karl 8aatmann,
.
� "ganização poderia ser

recentemente falecido, ra O Brasil substituida pelo genio
em cooperaçAo com doi.s Ric. _ Informam OB de improvisação.biologos alemAes, Emd i I b

.

t d' O f·d· I d'Juengst e Paul Thiels. c rcu?s em. orlen a os re er! o 10m3 IZ

ßher esferçou se em' re.
e OfftClOBOS .de Nova York, que aFrança, tendG sem

construir a celebre pon que o malor �apoleAo pre vivido de palavras,
te b R Alencastro GUImarães, .'. f t�o re o eno, cons· está comprando, ali, por, cmgu-se a para o u u�
trUlda por Cesar. Anos. a 1 conta do governo. brast ro aos fatos reais.
fio trabalharam, coleClo- 'l

•

nando dados tecnicos, fi.
i leiro, grande quantidade

lo.logicos e archeologicos de material de construo
. A .....panbacomo bases para aquelà çAo. para rodov!as! equi. .... ca

construçAo pam.ento ferrovllUlO, ma·
No deco�rer do tempo.

tetial p�ra construçi?es conta com 2 mi
resultüu que foi absolu- po.rtuarlas e .outros Im Ilhles de soldad..

A população da Alemanha turnen te possivel a re- portantes artIgos.
Madrid. _ O generalconstruçAo. da dita pon, Franco declarou em dis,

Serviço EspectaI da tro quadrado. Entre as t� em dez. diafl, o que Exposição do dia.. curso. possuir a E&panha.
RDV - Segundo OB últi. grandes potências do. tlOha sido posto em du· agora �oi8 milhões dA
mos cenSOB, a Alemlinha, globo a, a seguir ao Ja· vida. � ponte desenhada ..ante "Getulio Büldadus que estio. pron.
com o. Protectorado. da pAo, a que apresenta a por 8ßatmann repl'esen-

Varoas" tÜB para enfrentar a quem
Boémia e Morávia, tem maior (iensidade de po-

ta ��a construçAo sobre _ quer que seja, em defesa
730.000 km2 de superfi pulaçAo, e, portanto, uma mouoes com reforçosla- Nona York. _ O famo.- dos direitos espanbóes,
oie e cêrca de 97 mi· das que mais necessitam teraes. A construçAo é so. diamante "Getulio
Ibões de habitantes. Es· de espaço. Para se fazer de absuluto valôr tecni- Vargas" tido como. um dos

. tes numero.s correspon. uma idéia desta denslda- Qo., e é bem capaz de maiores do mundo. foi
dem a 4,5'/. da popula- de, vamos dar alguos corresponder ao origina), e x pos t o no pav!
çâo do glôbo e sÔmente I números referentes a ou- tAo conhecido .e co.men- IhAo brasileir') da expo·
a 0,5'/, da superfície ha. tros paises, por qui1óme. lado na antigUidade. sj.Ao da Feira MundIal
bitada em todo o mundo. tro quadrado: '

--

que se realiza nesta ci·
A Alemanha é o sétimo Holanda, 37, Espanha '

. dade, sob a vigilancia de
pais em população, mas 31, GrA. Bretanha, Esta- C· I 30 guardas armados. A
o.cupa apenas o 25. lugar dos Unidos e Itália li. � rica pedra prehios& foi
na lista dos paises de Belglca 10, França e Rus- depois recolhida' aos co.
Ellaior superficte. A sua sia 9. fre8 fortes do Bank of
populaçAo é a mais nu· City New York, sendo
meroaa da Europa depois l conduzida de eaminhAo,

,
da Rússia. A densidade Annunciem no' I acompanhada por agen·de popu ação é de 132

_ tes da ,Força . Blindada
habitantes por quil6me. " cCorreió do Povo:!>. DA tlENSTRI.JAÇAO Federal.
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A inviolabilidade'
c�n.Sitarias

informaçõesI .

Uma sabia preoccupa- como prova centra o

r�-l por
lei 8' qualquer r,epar';'

çäõ dO' GoveruÓ'" for res censeado, é consequen- tIçAõ publicá, orga-niza.
tringir a applíceção de ela Iogíca do prlncípto çäo ou pessoa parneu-
todas -es informações da inviolabilidade do. ea lar, extranhos ao Ser
prestadas pft,ra. qualquer raete r s1gil1ar Esse viço Nacional de Re
dos ce&s.\hi ou d6s'itrque" mandamento legal toma censeamedto. O proprio
ritos complementares de bem presente o eonhe- pessoal compromissado
1940, exclusivamente á cimento de uma situa do apparelho censítarío

: eI8001-a9&0 c estálistlca. 'Q'lo" geral, que a sua in- somente os terä em mãos
cercando �e cautelas o formação geral, que a para o preparo doa
estetcto sígtllo que as sua Iatormação em ne- dados e índleadores ' es

protege, .,. n�ulÓa h1Potese será U· tetístlcos. sendo. todos os
NAú sõmente a possibili . aada isoladamente e sim tuncclonartos sujettos a
áade de U80 dos dados reuníds a um grupo. de demissão summarla 8
fornecidos para eUeitos informações identicas. processo criminal, n08
Iíseaes ou medidas one- despersonaltsaudo-se nes casos de quebra ou sim
rosas de qualquer espe se processo. ples tentativa de quebra
ele poderia constituir Além disso, c simples do slgtllo de qualquer
obstaculc a uma colhei- exame dos questionarios informação prestada pa
ta 'completa de respostas preenchidos á prohíbído

'

ra o Recenseamento.
exactas. A propria natu-
reza 4E[ alguns questio
nartos impõe esse rígo
roso caracter contíden

�:::á�7i�::���j� SOPl'OJa�() Atllra�Or()8numeríea e Impe••••l a I U uU UD U O
'que a frequencia desses! •

casos d,er lugar. Ola 27 e' 28 do corrente '

Assim, ás informações
eensítarías é asaegurado
um cunho eontídenelal
inviolavel. E, além de ser
vedada qualquer dívul
gaçäo flue as individua-

.

Uze, tambem não podem
constituir prova centra

5 o. declarante. A essa ul
tima regra ume uníea
excepç so é aberta: tra

.

ta.se dos casos em que
forem prestadas de má
ré. Como a base do exí
to das operações oensí

.. ,t8l"itn!! Ilepende dR tide
Udade dos Informes, fi- "��rtl·r docou desse modo previa- �
to ahi o. necessario cor
rectivo. ,

A in'elléacia das res

post«s aos questionarlos,

TEATRO

POR, UM «GRUPO DRAMATICO» DO

SEMINARIO DE HANSA

Dia 27

"Júlio"
Drama em 5 atos

e uma COMEDIA

Dia 28

Drama em 5 'atos

e uma COMEDIA

Seis mentiras arruina

ram a França

Estabeleci
mentos de en

sino
Rio. - Segundo dado.s

ora divulgados, dur.ante
o primeiro semestre do
corrente ano, o Estado
do :Uio Grande do Sul
construiu 43 novos Gru
pos Escolares; S. PBulo
100 novas escola8 iso.la·
das; Micas Gera.is 16 e o
Acre 40.

Condecorado com

a ordem da Coroa
.da Italial

Rio. - o embaixador
italiano, num banquete
úferecido pela em·

baixada, entregou ao sr.'
Lourival Fontes, direto.r .d���==:=;;;=;��
geral do DIP. a conde

coraçAo da Ordem da
Coroa da Ualia, que lhe
fo.i oferecida pelo gover
no. italiano.i
Fazendo. entrega. das

insignias de grande ofi·
cial o embaixador discu:-
sou traçando o perfil da-
quele jornalista, �,

Em s,eguida. entregou
. outras distinções da CQ. .

. �

roa da Italh�. aos srs. jU- fl C ICRRnn_li<?! Jlara,\81 J�rb!f� de Gar·' f.I
... o

tfH
valho.' e Licurgo Gosta,�:diretores d9 DIP. .,!!....-,., ,.. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.� Cervejas: Ouro PUsen - Catharinense Nova - Malzbier �
� Vinho branco "M_le" caxtas Vinho' branco doce "SOVIS" �
� .

Licores
.

Aperitivos �
� Vermouth til. -Cognac . JARAGUA' DO SUL Santa Catharina Mayerle til Underberg

.

�
�������������������������������������������������������������������������
.As notes laJsas de 500$000

Presosem Santa .Catharina aiversos membros do quadrilhõ
A AI9manha sob O signo da

motorização

E M G E R A L, e s p e c i a Im e nt e :

Barmoni�as
simples, semítonadas,

cromatícas e a Piano das
afamadas marcas

Hohner, Sarlorello, SIradella

Bandoneons
ALFREDO ARNOLD (AA) . OS MELHORES

Além disso: Ot'gäos e Harmonios da co·

nhecida marca BOHN • Pianos Essenfelder,
bons e baratos, Instrumentos para Banda
e Jazz-Band • Cordas, Palhetas para Cla
rinetas e Saxofones e demals Miudezas Musi·

caes. Peçam catalogas e preços ao

Representante: Pallio Kobs
Caixa Postal, 39 . SÃO ß E N T O

" ,��� ��
I � ;�

.

. '-NÃO TUSSA QUE FICA TUBERCUL0S0

O "CONTRATOSSE"
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

Ginásio Parllienon ParanaensBLinha São Francisco

(sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á la. serie do Curso Fundamental

Nos mezes de OJzémbro e Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS, E

Faculdade de Comêrcio do Para..
(ESCOLA REMINOTON)

fiscalisada pelo Governo Federal
CURSOS: Propedeutico,' Perito Contador e Au
�xiliar de comércio. Internato e /Externa�o"

Escritorio de cicívoo-rcto
Dr. Marinho Lobo
Diarimente atende-se neste escritorio para servi

çGS judiciarias e adrninistrativos.

FALA·SE PORTUOUEZ,ITALIANO eALEMÂO
(Das, 7 á 17 horas)

JARAGUA' �

- Rua Marechal Deodorô
Edifício. Emerich Ruysarn ,�

.'X.
=, ,) ; , :' 7 , �' ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ReCoAstrucçâo da Esquad ra Brasi lei ra ! 'fropas que vol..
f tam de campanba

Berlim. (T. O.) - Dia
18 á tarde, realizou se a en

trada triumphal, nesta ca

pital, da primeira divisão
de tropas berlinenses da
provineia de Brandenburgo,
que regressam de campa'
nhas victoriosas na Polo
nia e na França. As tro

pas penetraram pela Porta
de Brandeaburgo. Na Pra
ça Paris, o governador de
Berlim e o ministro do
Reich, Ooebbels, deram as

beas vindas aos soldados
em nome do Fuehrer e do

povo de Berlim. O com'

mandante em chefe do exer
cito da reserva, general
Fromm, saudou 8S tropas
em nome do exercito al
lemão.,

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO \

.. CaIomeluOl-E SaItanI .. \.
Cama Disposto Para ,adi

'

Seu tigado deve dernmar. clfuIr..'
.lIIente, no estomàgo. um litro de bllll.
Se a bUis não corre livremente, �
alimentos não sio digeridos e apodre
cem. Os gazes incham o estomago.!
Sobrevem a prisão de ventre. Voc.
sente-sé abatido e como que enveneo<

nado. Tudo é amarso e a vide é um

martyrio.
Uma simples evacuação não tocar.

a causa. Nada ha como as famosas
Pillula3 CARTERS para o Figado.
para uma acção certa. Fazem correr

livremente esse litro de bilis. evocO
sente-se disposto para tudo. Não cau

sam damno: são suaves e contudo .ão
maravilho.... para fazer a bilis correr
livremente. Peça a. Pillula. CAR
TERS para o Fígado. Não acceite
imitações. Preço 3$000.

Batimento daI quflhal do "Amazonas" e "Araguaya" _lO Lançamento' do "MarciUo Dfas".
"E' ate o nono n�vjo construido em nOlsol estaleiros depois ele 1936, e é na

sua categoria o mail perfeito quer quaato á lua coaltrucçlo quer quanto a

lua potencia de mamina e o seu poder bellicG."

---------------��

Scbmeling, para
quedista

Berlim. (U. P.) - Sou
be-se que o ex-campeão
mundial de box, Max
Schmeling, está realiiando
um vigoroso treino no

norte da Allemanha para
alistar·se como para que
dista.
Seu pedido anterior para
alistar-se foi recusado em

vista de sua idade que é
34 annos; porem o rnare

chalOoeringlhe deuumaper
missão especial para insere
ver se como paraquedista.

Com o seu uso, nota-se em

poucos dias :

1. - O sangue limpo, de im
purezas e bem estar geral•.
2. - Desapparecimento de es

pinhas, Eczemas, Erupçl$es, Pu
runculos, Coceiras, Feridas bra
vas, Bôba, etc

3. - Desapparecimento com

pleto de RHEUMATISMO dõ·
res nos ossos e dôres decábeça.
4. - Desapparecimento das

menífestações syphililicas e de
todos os incommodos de fundo
syphilitico.
5. - O apparelho gastro-íntes

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

não contem iodureto. ;

E' o unico Dépurlltivö que
tem attestados dos Htlspitaes,
de especialistas dos Olhos e da
Dyspepsia Syphilitica.

Vidros duplos

...FUND1>.DO;N6> ANNO DE 1914- .

Cl "1

Maior e mais acreditado Clubede Sorteios doíßrasil
fLORIANOPOLIS .

Rua Visconde de Ouro Preto, '13

Resultado do 316. Sorteio realizado enJ:18 de Julho de 1940
CADERNETA N. 14.534

CLINICA CIRURGICA
do

Dr. RENATO 'CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITÁL S. JOSE'

(] .peraçéies, Doenças de' s�nhoral,'
Partos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RegistroCivil E S POR,IES
, BONECAS •••

Uma machlna
de costura

PFAFF'

_
Na vitrine de um magazine a bonequinha loura, de olhos

muito azues, extrangeirada, estava com o seu sorriso eterno, que
lhe déra o artista de Nnerembergv. para os que paravam em

frente; ou passavam preoccupados, ás vezes, com outras bonecas.
Escutãra já co.usas lindas a seu respeito. ,: Achavam-n'a bonita as,

pequenas de oito a doze annos. As outras folhavam·n'a sem ínte
resse. Certos 'rapazes de bigodinho a Menjou, em companhia de
raparígas esgalgas, masculinizadas pelo sport, atiravam-lhe jndí
rectas ... Elia sorria sempre, pela vontade do artista qu� lhe

Grupo Escolar moldára a cabecinha ôca, como out'ras tantas, por ahi, Um dia -

.foi por um quente dia de novembro - levaram para a vítríne

"José Bonlfacio" um boneco de panno, burguez, typo nacional, apenas sem o bi

godinho a Menjou, - que ficou bem defronte deli",' encostado a

Terá togar hoje, na uma caixa de sabonetes. .
.

m d Ri d T A bonequinha estava sorrindo quando o bonequinho' ehe-
V 18 O O O esto, gou. Elle olhou-a e satisfeito com aquelle sorriso que, não ,'sabia
emBlumeuau, O acto ot ser eterno, quiz sorrir tambem. Mas não conseguio. Não sabia,
ficial de inauguração de não podia sorrir.

. '. \- .
.'

grupo escolar .José Bo- quantas ve.zes en�ontramos n,a. vlda,Ju!Da bonequínha l�u-
ir
'.

t id • ra, bonita, que nos Sorri e, como o bonequínho da vítnne, fica-
n aClO», cons ru O se mos a olhal-a, encantados, sem pensar que o maior encanto das

gundo O novo typo pa· bonecas é sorrir, sorrir sempre.
.. OlL VAZ. ,

drão adoptado pelo Es
tado e que constitue
maís uma realíaação do
Interventor Nereu Ra
mos, no seu louvavel em
penho 'de tornat cada
vez melhor a nossa Ins,
trução Publlca.

Artur Mueller, Escrivão
e Oficial do Registro Civil
do 1. distrito da Comarca
de Jaraguá. Estado de San
ta Catarina; Brasil.
faz saber que compare

ceram em cartório exibindo
os documentos ' exigidos
pela lei afim de se habili .

tarem para casar se :

Edital n. 1.101

Brasil - Flol'esta

f -'. �aior de"oberÍ�' li
para a mui h e r II
FLUXo_. I

SBDATINA I
.

o REGULADOR VIEIRA I

II
A

mUlhe.r ,!ão
soffre� Irá dores .

I Alivia af cO'i,ca"," I;,

I
uterinas em I,horas 'I

I
Emprega,se com vanta-

Igem para combater as

II
flÔres Brancas,Colicas

II Uterinas, Menstru e a'

I p6s o parto. IE' poderoso calmante, e

I Regulador por excelen· Icia. fLUXO SEDATINA
IIII pela sua comprovada I

I
eficacia é receitada por IIImai!'. delO.OOO medicos.

II fLUXO·SEDATINA IIIencontra' se em toda

I
__

.

parte. III
!�---_.-:.c

Ánniversarios Nascimentos,
Completou o seu pri- O lar do snr. Max 'Mel-

melro anniversario, dia 22, dola e de sua esposa aca

o menino Aguinaldo, filho ba de ser enriquecido com

dileeto do sr. dr; Aguinal, o' nascimento de sea prí:
do de Souza, alto funccio ,meira herdeira. y�
nario do ministerio da A- Vi'"' t .�

gricultura. �a:Jan �".
.

Esteve esta semana .nes-
- . Anniversariou terça' ta cídade, o snr. Olympíe

feira, día 23, o s�. pa�tor Barcellos, ,n0�SO collega
Weidner, da EgreJa Evan (ja cCorreio do, Povos; de
gelica. locai.'

.

'Porto Alegre, cuja' visita á
.

_ Dia 23 anniversäriou nossa redacção muito nos

a menina Volanda Wilhelm., sensibilisou. 'O sr.,Olym
filha do industrial sr. Max pio Barcellos percorre' o

Wilhelm e alumna 'do Coi, nosso Es.tado" vlsítsndo os

legío . Divina Providencia. principaes, centros ,indus-
<. • triaes e cómmerciaes, em

-: Complet�u rnais um $erviço de propaganda do
a:nmversan<? dia 25 a. se importante orgão da 'im
nhora Onelia H,?r�t, espo- prensa sul, riograndensê.
sa do sr. Meunclo' Horst,
pharmaceutico entre nós. DistribuiçãO de sementes
- Segunda-feira com- A Ajudancia Agricola

pleta mais um. anno de Federal; avisa aos agrí
existencia, o snr. Jacob' cultores interessados que
Emmendoerfer, agricultor e JA estä'procetlendo 8 dis
propnetario dê' garage AtrIbuição. gratuita de, se
estrada Jaral'u�. iiiep.tes par� plántio.,Os

Int�'r�s8àdos que ainda
n-'o, torem r3g1stt8ào�s no
Ministerio da Agricultura.
deverão apresentar .o ta-

S I- S
.

d d Ião do imposto territori,
a 8,0 ocre a e

al daCollectoria Estadoal,Atiradores para effeitô do ,reglstro_
Hoje á noite e ama- que tambem 6 gratuito.

nhã, �no sCllão Sociedade Pala registro e ecquí
de Atiradores, ·promovi· l'.slç-ão de sementes, 08

do pelo grupo drematíeo snfS. lavradores devem

�os alumnos do Semina" comparecer pessoalmen
rto de Hhna8, teremos te á sede: da Ajudancia
algumas

. Irorat de fina Agricola instaJlada â
sensibilidade com a re- rua Preso Epttacio Pessoa
presenteção dos dramas
.Julio. e cMartyr do De
ver-, cujos ensaíos ha
bilmente conduzidos pro
mettém o mafs là�ltimo
sueeeaao, especialmente
quanto. a iriterpretação.
Constituem ainda o p,o-

I gramma organlsado, mai'l
duaR comedias, ,que ae·
rãO tambem desempenha':.
das pelo grupo de alum·
nOs do Seminario.
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DfSPAGHOS FE��OVIARIOS E MARITI.MOS '- REDESPACHOS

..

EMBARQUES
.,

.

� J
<

SÃO FRAN€ISCO DO SUL

AVISO
Pharmacia de Plantão

Estarai de plantão ama

nhã a Pharmaeia cCentrab

A familia de AI.erto
Winter, Ribeirão Grande,
avisa ao commercio e I

quem interessar possa, que
nio se�resp(msabilisa por
cUvidas contrahidas pe�
"itado Alberto Winter. I.

JaraguA, 25�7-940. I
Familia 'e liberia Wilt,

I

f

As CREANÇAS QUEREM esia

P'�OTECÇÃO
ElIas precisam 'de
Kolynos. Limpa seus

d.entes melhor e com

segurança e destróe
os gé.rmes que afil
cam os, gentes e cau...
sam a cá'rie.

SORRISO com KOLYNOS

._.,:,rf"�' ou,]

EXIJAM O SABÃO

Virgem
de WETZEL

e
.

elA. JOINvtLLE (Marca registrada)
����='14"!�''''''-'''''-�''''''''-�'''''''';';�.''::'''''_''''� PQIS CONSERVA E DESINFEctA A SUA ROUPA,
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