
no período de 1898 a

1902.- .

Tendo já governado o

Estado de Säo Paulo, on
de nasceu, o dr. Campo8 Director"proprietariQ: HONORATO tOMELIN -:-,- Caixá'12 -.- Ter. cCorpovo' -.- Redactor; João Crespo
Salles foi, no governo do

. patz, o consolidador das ADno' tXXII fHI , Jaraguá ... Sabbado, IS de Fevereiro de 1141 ....
' S. Catharina - N•. 1.966

finanças naeíoaaes, obra ,
.

.
"'

em que teve o dêcldído .' .I
- .' ,

. ,

,

e consciente apoio de A"divida do Brasil para com a Inglaterräl'O Lloyd M�cional adquiri.. ulDlcar...
Joaquim Murtinho, minis· "

.}
,

"

'. :,. .,,' . �
," ,Iueiro italiano de 12'mil toneladas

tro da Fazenda. /

O Brasil tomou' um emprestimo de 193 milhões de libras, já' pagou
'

O dr. Campos' SaUes 287 milhões de libras e ainda deve 102 milhões e meió Rio.' IS (D.N.) -:- Desde sada .eserlptura ip"ublica, fi·
faUeceu em 28 de Junho' .

.

algum tempo divulga se cando a antiga unidade, -

Em deereto-lel desta de 1913· Rio, 10 (O; N.) - O [or- Seria de esperar �ma' ati- do proveitoso para ambas nas rodas maritimas que o mercante italiàna, que des-

semaea Ioí declarado, o r Considerando o traba. nal tA Noite». orgão ofí- tUdemai!:!amistosa:porasnações.!velhocargueiroitalianoloca.12milt.oneladas.na
dia 13 do coerente, cDis lho f�ito pelo Brasil pe- ciai publica um editorial parte da Inglaterra, mas' o cA Noite' terminá frízan- cçaprtra-, e.ncalhado· ha pro(!riedade exclusiva d

de celebreção publica a lo graúde estadista. o assinalando que' o Brasil. que sucede, precisamente; do �
.

." ,dlversps annos- na Pedra presidente daquella empreza,
memozla do inclito bra Governo r.esolveu .tomer apesar da situação anor- é o eontrarlo, porque, 'em

.
. do Boi,' a entrada da barra. de navegação. O navio en-

süetro, dr. Manoel Fer. o dia .do seu nasclmente mal, continua pagando as lugar da boa vontade, a n- cO Brasil. Çlue.

semprelhaViB
sido adquirido por trou para o dique «Affon·

laz de Oampos Balles, h:a cem annos, día de amortizações dös juros. de nança ingleza procura con- suou para pagar o seu ser- um armador brasileiro, dis- so Penna»,
' .

presidente da Republica éelebração naeíonal. emprestimos dá (:ity, o. trariar os legitimos direitos viço de dívidas, _ e que posto a fazel o navegar no· A falta de vapores é tilo
__....... -------'"-------- que constitue um reforço dos brasileires-» tendo tomado um empres- vamente. Hontem a repor. grande que' o JeCaprera.

de providencias, para as fi- Deixando de Iado o'epi- timo de cerca de lP3, nli; tagem. carióca .obteVe plena mal entrava no dique para
nanças inglesas, no mo sadio dó "Bagélt� 'O jornal lhõea de libras, já pagou eoníírmação desses rumo' reparos, já está com quatro
mento dramatioo que' atra- diz que o caso mais gra- mais de 278 mi}�ões e. ape-· res. O presidente do Lloyd víagens garantidas pata a

vessam conforme acentuam ve, ainda. é o relativo aos sar de tudo. ainda deve Nacional, sr Pedro. Bran- America do Norte.
os proprios telegramas vin- acordos dê natureza' eco- 102 milhões. e meio, o que do, declarou que realmente

.
'

dos de Londres. nomica. entre o Brasil e a toca ás raias do .absurdo se havia interessado pelo
Aquele vespertino diz' que Argentina. Assim, 'devido - vê ameaçado. agora, um vapor encalhado, terminan· Vae com nUr.

a atitude do Braeil, ao Ia' ás dificuldades creadas pe aeõrdo legitimo pelos ma do por adquiri lo ás com- as forças ae eas dO
do de correta neutralidade lo bloqueio. .

o Brasil e a nejo� da. �inança . i��lesa. panhias de .seguro, a� quaes "meral DeGaUlle'deveria merecer outra elas- Argentina ifirmaram. um a· estabelecida. na capItal da estavam dispostas .

a v�n- - '

se de consideração, alem côrdo destinado a fomentar república vlsinha. A con- de-lo como ferro,vdhQ: FID· . Rio. -,'PeLQ vapo� iß'i"
do simples louvor telegra- a importação dos produtos duta do." Brasil para com das as demarehes, fOI pas-' glez «I:.eighton., viajou
fico. manufaturat:!os

.

brasileiros o.s banqueiros. da Ingl-atera
.

-- com destino á Inglaterra,
-,--------�--------------------��u��is,e��,� �s�� � ��IO "�fDrl�"�m� &��o�-
O len�a�simo Franco conteren�ou com volver 'a Imp?rtação dos alg';ll1'1' a conduta da fman· mando das forças aerea.

O sr·.'Mussolini- e 'com _ o mare,...' Pe.�" (!roetutos .:tgncolas argen· ç� mglesa para cpm o Bra' DO Rio dos francezes _livres que
_-- ...... tanos, aquI. se,ado ;0 acOr- slh. obedecem ã oraelltaçlo do

Rio, 13 (D.N.) _ Arri- general De Oaulle. o coro�

Stockholmo, 11 - A eg. almoço em· áua honra. selho. e o Ministro do bau á Ouanabara. na ma.· nel Marcial Vallin. ex-addi·
oHicial allémä in!orma Logo apóstivaram inicio Exterior da França ai· Os jO".aa.,es . editados em Uá...

nhã de !t�nt�m, o. cr�1Za· do militar da França. DG

de' Vichy que o general as conversações hlspano· mirante Darlan, 'o minis- ' dor auxiliar anglez cAstu· Brasil e que recentemente
Flanco crnzou Afrontei francezlls. Assistiram �8 tro do Inter!ór francez : lua �XtraDleira rias., antigo paquete de deixou de exercer essaS
ra franceza hoje a Cll' mesmlls o ministro hes- Peyrouth. e o embaixa� ,

. turismo. actualmente trans· funcções por nlo ·ter .-..

mlnho da UaUa, afim de panhol Se!rtlno'Sunner. dor !tancez,. em Madrid, . Rio. - O pr"idenfe.Ge� ja concedido aós jornaes:'"for�ado e··ada�tado, em·tad�<;·otI'4,leneiaa�governo
conferenciar �om. o. che- o vbe�presldente do Con- P{etri. ,

'-
tulio V,argas. �tteridendo' a revistas ou .quaesquer ou-

umdade �e guerra. do ma�eltJl Petaan. ,i

Ie do go.verno italiano,
,

,"
. uma exposição encaminha-

.
.

,'" Immedlatamellte tiveram -..
'

---

Ir. Benito MU8S,0)Uni.. Pre,ven,do a. f...... del.coura�dOl .'lO...da. pelo J director·geral do
tras publicações periodicas inicio os ,traoalhos' de re·

hrddarl"a' d:.f;'.�- 3-" en.quadradas naquellas,con-: abastecimento d.: combus- , •

Roma 13 (T O) - Dp· -giezel atravez do .AtlaDdeo DI1P eNap�rov�l�odPeIlo C?n- di�ões "o prazo de seis me- tivel, operação esta quefoi nera,l .De Ga ,

, �", s� lho aCIOna .)� mpren- .

hrante a sua passagem BerUm."A er. O;) ;;;_ o marinha de Guerra do sa, Sobre a situação da im- z�s para adoptarem excJu- levada a etfelto pelas c a- Paris. (U: P.) - O 'jOt..
pela fronteira o general Grá.od� AlmIrante ,Rae- ReicJl'J f�z as segnintes 'prensa que se edUa em Iin- sivamente a lingua brasi.. teamsparbezasatencoerdtOe'�aamserdl'cean�am.a nal eLe Matinlt exige ;qUe
Fran�o ·reca�eu enthu. der, referjn�o�se aos exl- decle.rações: .

. guas exi-rangeiras em nos- leira sob pena de lhes ser o governo francez deixe
liastic� manUöstaçäo .da tos da ·arma: ,a.erea e da cA capacldadede c.on8- so paiz, deter$inoulq�e se� cassado o registó...

' .A &:!fOPOSitO tecorda'�e de pagar, uma penslo4sra ...
,POPUhlÇäo italiana.� As·

,

.

trueçAo de nOS808 8ub' .

) que. '.01 .

este mesmo nav_'o .E"y'a Curie, actualmente rioS
ha de Bo�.!l!Bhera e8t�; ......."'••

,

ICe
.

m,'arin,oti e' a. eJliclellc,'la
.
\ �pxlhar que abordou o ,na' Estados Unidos.

'\'
,

.
"14UiE.. 1f8 "

\ ,�. a ff�PQã'lmç1l'3l.�. v.�,.f�a�� ..�J\\end�J;a�·, h� . 'O'��,jQ�L�eot.btltideuà.s d9- It�lla. �. da aomundoa djcta- ,se numa curva a8cen- "putas. se�na&,.no·litoJ:àl d·a"qu.e.8 &Iludida. senhora
llespa�Il�•. ' �umerasos dura b,ncaria',-:' 'denla tio', ,a»l'upta que ..�p·.Santa ,€ai.harma, facto

se opp.Qz;,ao envio de ali..
ca�tazes '. traZl$m osdl-,

. qúalquer auxilio de tOfa '

,
�� que mo.tlvo�. um p.ro- mentos' . !l)orte-americanos

., zeleIs,: cViva a Hespa· Roma, 12 (St�fant) :- O chegar' t.tde. O que os _testo do governo brasileirO, Datl,a F:rança. accrresceRtan.
Ilha. Viv� Fran�o! Viva. papel, ,dos .

mais activos, Inglezes na realldads co,!, Oi qual ... �e. tornaram do que cse Eva Curie jl
o Duce llt O gen.eral fran· que o h�l:iral.s.mo desempe- perderam' em coQsequen� solidarIas q�asl tojas as apoia os interesses

'

ingle"
co !oi recebido pelo sr. nhou "!� pohhca dos. Esta-. cia' dInr nossa8 vlctorias ,n�ções amer!canas. zes e

. defende o ..bIQqueta.
'. Mussolini e membros da dos Un.'do,s para, ,arrastar em '1940 allés o verUica- tOIllDluni�ados' do .

brit�nnico' �ontra' a F,rança,mbaixada h�spanhola es!e pal� a guerra contra ?' räo em breve na sua im-
.

é 'usto que- �lIa receba au
!lesta capital. As 9.30 ho "el,xo". e posto em·.relevo portancia decisiva. Pode alto' lI"!oDllDan;do' ';Amelhor anedota xil\o d3 Inglaterra..

'j"
las GS �snrs. Mussolini e p�lo �Irector do. «Glornal� ser que entäo varfosde'" ,públicada_

,

.

Franco_iniCiaram! as con- � Ilt.a�I�". Ommo_Vlmentodos seus couraçados empre- all'e'DI.a"""o' I'raoCo visitar.
versaçoes, que. o�am co- e ICIS as a encanos agru- hendam a fuga atravez .Berlim. 13 '(Transocean, Porm..al?roadas de.exlto. A tarde pado� em torno .qe Roose- do AtJantico, e esta' ag. allemã) _ Durante' a .,

voltaram a co�fe.rencia. velt VIsa, n� reah�adej fazer -Fleet in Béing. pode!"$ Berlim, 13 (Tr'ansocean) �uindo nos golpes anniqui entrevista collectiva á. im- Madrid, 14 (Transocea�, ag.
a America mtervtr no con- li" De font t ··t I d b b d' •. allemã); -:-'Rumores não confir';'

,

Madrid,13 cr.o.) _ As"
. a :vlaf o programma de

- e compe en e a ores, 09' om ar euo prensa estrangeira um cor· mados dizem· de uma proxima
'..

_

fhcto nã? só ��ra coll.o.car óonstrucçi§es norte 'aDle- coml11unic�.se: A aviação. ,de longo raio de acção asses- respondente referiu se aos entrevista dp general Franco

c�nver8aço�s que se rei a �otencl� pohtlca, ml!ltar rl�ana8. porem para a alleml realizou hontEm, com taram nos ultimQs di!!s con· rumores que circulam so- com o f:>résídente de Portugal,

aF zaram en re GM'genelrat e ,fmancel�a n�rte-amerlc�- Inglaterra e o imperlo grande .exit�. ataques con tra o systema inglez de bre pretensas negociações general Carmona. .' .'

tenco e o er. usso in na. e a. brItann.lca no d.oml- bri'tan!lf"'o ells' •.er'" ape. 4-ra navIos Ingle
.

b
.

d P '..

O" Vichy, 14 (T. O. ag. allem!)
.

... 'G _. zes nas 1m com 010 ao oeste e or- de paz anglo·Itahanas.'näo compareceu 'o .
mi nIO do

.. m.undo ma,s, �lnd.a., na8 a' impo·rtancla. tra. me'dl'ano- d t d tIN' I
- Segundo a opinião dos cli'- ,

nistr
.

do Exte i' 'de h bIt -
,.. es a cos a nor es· uga . aVlos de guerra a porta·voz alletnão declarou culos politicos Jocaes, as conio

.

Olor. con re a II ar, �raças a vlctona diclonal de" um Scapa te da Escocia. Os aviões temães que operam nas' queesta$ conjecturas cons' versaçôes entre Petain e Fran..
eiano, que se achs à anglo-saxomca na Europa, Flow lt allemães attingiram em ehe· aguas do Atlantico atacaram tituem a melhor anedoct. éo referiram-se primeiramente
frente lie o..persções mi· e no mundo, a dicfadora' '0 o cl b b á manutenção �as' boas rela-
li O 1 F

I ; C m uas om as. um um' grande .c.om'bOI'o �nl'ml' publicada ultimame.llte pela .

tares. genera ran· banc�ria e, politicà da in- .' .
.

t d
.

• ções entre anibo,s os pilzes.
co c01l1;pareoeu acampoa·. terna.cional ]·udaie.a. A in- Outro desmentido n�vllo mercan e. e quatro gQ, sendo

-

afundádos 13 Imprensa extrangeua. . Destaca-se que a entrevista des"
.

mI toneladas, que ficou .' envolveu-se .num espirito de
nhado do. snr, Serrano fluéncia. directa d?� judeus

�
Sofia, 13 (Transoc�an) imobilizado foi bombardea. navIos mercantes if!imigós B��lim, i3 '(Transoc�an) confiança e lealdade. O general

Sunner, ministro dó Ex .no movlmen.to belltclsta. dos .:._ A agencia bulgara des. do nas mesmas aguas' um armados. entre elles varios - O porta voz do Minis'., Franco informou ao marechal
terlar da Hespanha. Estados Umdos se mantfe�-, mente' hoje as noticias ex- caça'minas inglez, que foi grandes transatlantic()s car- t,efiô do Exteriôr an�mão �e�:��l���ré a entr�vista com

. Madrid, 13 (T. O.) _'
tarn· �travez da. potencIa trangeiras de' que teriam metralhado em vôo bai?,olt, regl,ldos de material d�g1:l.e,' decta�o� na�a/;saber söbre Os circulos competentes frad-
pos.sUlda p�los Judeus no aterrisado nos aerodromos ra destinado á ·Inglaterra'. ,a intervenção àllemã 'junto cezes qualificam de méro pro-

Após ii conferencia en· radIO, na Imprensa e RO bulgaros 1.000 aviões alle' Berlim, 13 (Transocean) Devido ao ataque., o

com.,
a Athenas. tendente a solu dueto de phantazia as noticiai

tre o Duce e o general cI'nema onde os cap'ta s
'

O
-

It d II b'
' de que a França seria media..

F.ranco, foi dada à pu
..

. I e mães, sendo o campo oc- a o c'Jmman o a e- 010 foi totalmente dis:per· cionár o conflicto italo-gre. dora entre a Inglaterra e alta.

bl'cid d i t
dmgentes e o pes�oal são cupado por pesso-al ger· mio communica: cProse- sado».. . go. 'lia.

I ,a e 8 segu fi e fio· totalmente ou quasI todos manico. Desmente.se cathe.ta oUfcial: «Nas convar- judeus. Me�mo na «Casa goricamente que tivessemsações que se realizaram Branca. os ]u'tleus exercem ·transposto o Danubic
no dili 12 de Fevereiro influenc.ia.directa. Com effei- 1.000 tanks c. soldados 'a'l:entre a8 ultimà8 hOfas to, ° mlntstro das finanças lemães;da manhã e dUrante to· Morgenthau, autor do pro-
da a tarde, estando pre· jecto da ajuda dos inglezes, .

sentes 08 afS. Mussolini, o juiz da cort� suprema Conseguiu furar
Serrano Sunn�r e gene- autor dos dicursos de Roo- O blo.ui� .

ral Franco, comprovou· sevelt; o juiz Rohenmann, Rio. - Informam da ci":
se 6 inteJ'ra soltdarieda· sã'o todos judeus autenticas. dade do Rio Grarde. que o
d� nos ·PORtos de vista

-:-- vapor allemão cRio Gran-
dos governos da Halla de:., que deixára aquelle
e da Hespanha acerca A Inglate�ra e a porto a 30 de outubro do
dos pl'oblemas europeus Rumania anno passado, carregand9
que ii1'teressam os -dois 7.500 toneladas- de varias
povos

.

neste ro'omento SucaTest, 12 - (j m.i· productos, segundo infór.
historico.'

.

nistro plen,j'potenbiar,io bri maqão recebida pela agen-
. tannico na Rumania, sm. cia da Companhia Hambur-

.

. Vichy> 13 (T. O.) - O Reg-tnald HOáfe, acampa:, gueza, chegou a Hamburgo,.' gen·erahssimo Fra'.lco foi nhado :lo pe''3soal da lega
bid h· perto de' âestino, lograndorece o oJe 6.0 meio ção, �bandonou sabbado .

fdi 1 assIm urar o bloqueio bri-.

ti pe o marechal Pe- o paiz, viajando em .navio fannico..tain. que offe;rece,u um especial.· """"""""""......""""

Campos. Salles

A esquadra em manobras
Esteve.' ancorada no nêa-, cCamaquamlt 'e cCa�

porto de Slio FraDcisco, ríoca» e o rebocador
bells tüa .

de navios «AnnibaJMeildonça'. que
da nossa Armada, o en- constituem 9 DivIsäo Na
couraçado «Minas Ge� val em exercleíos em

raes1t, os centra-torpe- sguas do sul, sob o com

deiroscMaranhäolt,«Plau- mando geral do illust�e
hy. e cRio Grande do centra -: almirante Joäo
Norte., os navios mínet- Francisco de Azevedo
rOI cCamocim.. cCan. Milanez·

,.
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BOLOS, TORTAS e qu.aesque� .I , •.... ,. .,. � " _.". _ ..

._.-.-.....:.,'", ...._...

PASTElARIAS'
. -- �---- ..

"

('

Dr.' Alcibiadei Martins' Fontes,
. ,

ADVÖGADO

Encarrega"se de todo e qualquer serviço. relativo .

.. �.,,:,"" �.. .' .
à sua pr9fissão.

" .. "

..� ·�t�ri,�e és. pessô�s �(l.,ÚtterioE, ql,!e_ desejarem n'à�ralisat
se, receber e obter suljve.nçõ·es; compra e venda' 'de titulos da
dívida públicã.';'R�istrõtâe titulos e diplomas, cobranças,lIerviçoll
gerais, perante o Supremo Tribunal Federal e tudo que se rela-e
cione com estabelecimentos de Ensino secundário ou superior. .

Correspondentes em todos os Estados do Brasil
j •

' •

escritório: Av. Graça Aranha, 26. 11.0 andar Salas 1107 e 1109.
TE. 42·7842.. Edificio D. Pedro II: Rio d'e Janeiro. c, Postal N. 3897

Espirito Banto
,

.� Cachoeira de1tape�ídm"
Vitória, ',. _, 1

.

,

Goias
s Goiana

BRASIl..

Adopta d.oofficiálmente
I' ,

.'

nó Exercit�
ELIXIR �914t

� �

Saud�? Força l'
.Vigor?

Dyna�Dgenol

curóu . ct:.nn à" cMl·

�!lm;-"_-, .� l"" ,NANCORA»" úlce..
I, • '''.:.� ,'o

� .. _:h.�.,o;..- _

•

ras que riem o D14
�--,..... \'.'.' .' conseguiu curàrl.,

Dna. Carolina Palhares, de ioinviU�, curou' ��1Tl
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ,ANOS!
Têm havido' centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saúde e

.
clinicas particulares, ,

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira "Pomada
Minancóra:o nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbólico aclma.
Recusem imitlilções! Exijam a verdadeira MINAN·

.

. CORA e�. sua latinha. original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dÓs Laboratorios (�MINANCORAlt
,

, de JOINVILLE

E' o fortificante dos
que se encontram'FRA·.
aos, DEPAUPE'RA·.'
DOS, NEURASTENI·
COS o principalmente
para os 'convaleseen
tes em gerat

.

. Dynamoge�ol'

FRACOS E t,NE.MlCOS!
Tomem •.

VINHO CREOSOTAOO

ram OCII(.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio, do Povo ,'-x- 15 - 2 - 1941

ProrOlado O pra'so para entrar eDl- vigor a nova alteraçio do
- relulaDlento do ,Ianposto de Consumo

.

I'oi prorolado para 1. de Abril prozimo, o, praso para eDtrar em viCor aDova álteraçio sobre fumo
e bebidas feita pelo decreto.,lei n. 1.011, de 1. do corrente publicàdo no "DIario Offidal" do dia! 4.

Carteira unica para os chauffeurs no Brasil
o novo codigo de transit'). ObriCações e multas. Carteiras

que poderio ser revalidadas. Outras providenciCks

CANHÕES . ALLEMÃES ASSESTADOS CONTRA A iN
aLA TERRA, A artilharia costeira teuta tem suas bocas de fogo
constantemente voltadas para o lado da Inglaterra. Assistimos aqui a tra
balhos preliminares no apparelho de mira de uma bateria. (Serv.D.B.D)

ReglsfroCivil
Artur Mueller, El>crivão

e Oficial do Registro Civil
do 1. distrito da Comarca
de [araguâ, Estado de San
ta Calarina, Brasil.
faz saber. que compare

ceram em cartorie exibindo
os documentos

.

exigidos
pela hi afim de se habilí
tarem para casar se :

Edital n. 1.178
Eurico Carlos Ricardo

Behling e Hilda Berta Baum-
gaertel: .

Ele, solteiro, lavrador.
nascido neste distrito, no
dia 12 de setembro de 1914,
domiciliado e residente nes
te distrito no lugar R,io do
Serro, e sendo filho legiti
mo de: Julio e Ana Behling.
Ela. solteira, domestica,

nascida neste distrito, no
dia 25 de Junho de 1921,

. domltiliada e residente nes
te distrito no lugar Rio do
Serro. e sendo filha I�giti·
ma de Henrique e Ema
Baumgaertel.

Jaraguá, 7-2-19�1.
2:200$000 Edital n. 1.179

'

, 4$500 Alfomo Erdmann Alvin
2:204'8500 . Buhr e Charlote Helena

Saldo eXistentel:173$800 M�er: . _.

A C
.

ã Ble, solteiro, comercíä-
______________o_m_m_ls_s_o_. .......:_ rio, nascido neste distrito,

no dia 15 de maio de 1911,
domiciliado e residente nes
te Estado, na cidade de
São Francisco de Sul, e sen
do filho legitimo de Jorge
Buhr e Paulina Enke Buhr.
Ela. solteira. domestica,

nascida na cidade de Cu
rityba, Estado. ele, ·Paraná.
no dia 1 de março de 1921,
domiciliad'a e residente nes
ta 'cidade Jaraguá, e sendo
filha legitima de Bernardo
Meyer e de Emilia Luiza
Czerniewicz Meyar.

Jaraguá, 7-2-1941
f para que chegue ao

conhecimento de todos pas
sei o presente edital que
!äfrá publicado pela impren
sa e em. cartorio onde se
rA afixado durante 15 dias.

Si algaem souber de im
. pe4imentos 8eU,se 08. para
fins lega8s.

' .

.

.

..4,.,,,, "ueller'
Escrfvlo DJ.trftal..e fi--e-
ctst 'do Registro:.Cl'f'll.

/' 'I "1.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo -x- 15 - 2 - '1941

I Todos os artigos
por precos abaixo
.. .

do custo

Amaior queima de todos os tempos, jamais presenciada nesta cidade, é a que está realizando a

Casa Reinaldo Rau Visitem esta Casa
e certifiquem-se das

vantagens

Itslll'o.dos-. .

�; LI«IlIldlDçao

o povo jaraguaense poderá approveitar ainda por alguns dias
_

a sensacionalliquidaçlo, que terminará a' 21 de Fevereiro
. '

i

. � �'J l "",' ...:) 1 :11 s.' "r ".. I

Aproveitem esta estrondosa liquidaçio �ealiza� pela t�sa rt�u que offerece, 'aslsi�, ao publico
,

u � � � , , '
"

., ) f"...

r.'
•

J? r' ,
•

i _
_

_

.• -� � '" vlJ .. -.ll . .IJ � ....

jaraguaense a opportunidade unica de
.

adquirir os melbores, artigos pelos metia«s 'pre�s I

CasaSonis
..

' Aviso ao comercio
R ua CE:)., Emílio Jourdan Jaraguá do Sul r

-
' '.

'

É�tá )Siitaado no-�elh�r donto da cidade. Quasi vis-á da zona rural .

vis á Estação Ierrea. Dispõe de optimas accomoda· D' d d
. R f:f

f

MJ ".. "1 'd
ções e off�rece o-maximo; conforto aos srs. hospedes, ..

e or em o sr.. (fe �I o .: U�IClp�, e, e

., .' ,

•

- -s
, Banhos, quentes e frios.

. acor�o com o enten�l(�ento hav�do' c�m O"S[,

HYGIENEr, - CONFORTO _ PRESTEZA Presidente da Associação Comercial avise ao-srs,

�intia de ÖmIiibus i â porta P
. Comerciantes da zona rural; que o Iechámento

reços razoaveis. d t b I· t der, té t
.

, Proprietarlo ' Carlos' Albus.' os seus es a e ecimen o� po era, a e pos enor

"

deliberação, ser feito ás 20 horas. Quanto' as de-
-----""'�......:.�-,__....;.....,.;..;.:..------.....:.:..::......:.,;::...:. mais : determinações do Decreto deverão ser cum-
..-IIIII!I!Il!I�--IIÍIiiíi""_"" •• pridas rigorosamente. J " ( -"

M inanco ra Secret�ria da Prefeitura.Municipal de jaraguá,
30 de Janeiro de 1941. _" ,: .,

Renato. Sans, Secretariei,
(

"

.

Sen�oras! Jovens!
ReguiadorSian

Para a regularisação de
seu organismo é preciso

. verificar de onde provêm
o.rnal.

Se os seus ovarlos Casa, especialista em roupinhas para crean-

não se encontram sãos, ÇdS, anuarinhos. linhas, fios, enfeites, rendas,
.

o seu estado geral tem fitas, botões, etc. Mantem sempre em stock
que se sentir. havendo um bello sorfimento i de riscos para bordar,
írregularidades mens-

dos mais novos modelos.
.

truaes. como sejam:
Menstruação Dolorosa, Meias d'e Ieda para senhores e
Escassa ou Excessiva! leabon. _ Mel"s de mouseliDe
a�ldladorSiaa

'

de pura se d a" para seaboras, -, ,:"

é Q remedle indicado desde .Se.C.OO o par. � se..�re no..
' � J·,óni.co· t�.,ilar por excelencia

para as Senhoras e 'fit'

Jovens que soffrem vidades. - S6 na tASA ONIS! "Destiná-se á �ant�r uma higiene perfeita do Requerimentos. despachados
dessas perturbações. IIImIIIIIIft

_.

1IIIIIItY.Y.1� couro cabeludo e.embelesamento dos cabelos. Mês de Feverei-r-o - Dia lO, "

.

tome o REGULADOR �� �1WIfN"P" � , , ; , ', 2 h I II:
•

SIAN que evita os soffri. Evita .à QUEDA nos CABELOS e des. 2.75 - G08C rmees - Nlio:rpode ser aten-

!F��:j:l�r�E���é:�i, .' :OI·n'a�I·O Part�eDon Pa'rauae.use troi 'a caspa.por �ai;s rebeldequeseja. Eum
dido nesta época, porD��n::8riar diSPOSit�S de lei.

õ briiitli aos seus oltios é U U .

rem�diõ soberano' contra teda e qualquér
2753 - Otavio Vieita,' -:-'" Como requer..

differente;
.' 2.760 - Sofia P. Le�!- _ -Cqmo. requ.et,· de

Distribuidores: ,"
'

(sob speção federal permanente) AFEÇ�O DO' ÇOURO CABELUDO. conform idade com o .pareeer.do sr .Inspetor eseelae,

ARAUJO FREITAS e CIA. . Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari '

I I
2761 - Benjamin Rl'ed�manD" - Como

rleque.
;r.

Rio. , Em t�dà's as Farrh�c:,��, Drogarias e Perfumarias 2.763 _ Matbiss Leuten _ ·Co�o requer. .

.. • Rua Com. Araujo n. 176 _ CURITIBA - Paraná : Producto doslABOR�TORJOS MINANCORA OiaJ2", ' i: <> '-.'

Estão em pleno funcionamento as aulas de :
'

'
- joinYille. 2.714 - Honorato TomeUn ,-- No momento

1
.

d C F d t I
Dilo é poseível ser atendldo. ..' . '"

.

,
I

'�"�.J .- admissão á a, sene o urso un amen a _IIIÍIIIIÍ.......---,----------- 2.767 - Alfredo SchlQ1iecke�'_,. ·ComO:-�eque�..

�' Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste ' J Seeretaría da Prefe�.ura, Muniei.pal ,d� ,Jara.

.'
_ curso são ORATUITAS. E

, C -A R I iO'S· M EY guä, 13 de fevereiro de 1941,.' .

.

. .. u, '

:

I'aculdade de Comercio do Pan.. .') � u �'.'� v .

'

Ren�to SaDs�Jiec,r�tário:- -

1

.,..... .......�,,�, ... _ _... C· 9 '55 1
""'

I
.,

, .. .......,..,1!1111Pf
(ESCOLA REMINGTON) .

" Ç'A.$,.A �.;1)."f.... �,j'E,JC,çpS E MOLHADOS denunciar Aristides Vi, nõUtica1ihítf as "fes'téihu
,
,r ; Fiscalisada pe.lo Governo Federal

.

,-'
- ..r_

• '

........_..........�.. CURSOS: Propedeutico, Períto ,,_Contador e Au- Fazendas, 6kapéos, J-liudezas em geral, Louças- eira, brasileir�, casado, nha8 8bat:;0 �rrd·18'.:tl'MI,
Ferragens, Vidros, etc. motorista, resider..te na �iá' söbdas pe'uaif d& lei.

,M4 A MiJA PA I'fENSTRUAfÀO .xiliar �e comércio. - Internato e Externato. .

* Comarca de Tjjuc88, pa' 'Yih!m. dep'or ''em dfâ'le

______--------------------OenuosAlimenticlos � �� ��L� q��I��m�e�e�-
d

• •

Q ted d passa 8 expor: O carr(.· ��68 (';'j)or· V. ClEx-ÓfÃ.,
e primeira. ua I a e ceiro Alfredo Muller Vi8/:CH�Íl'Ílf.löe :tudb estä!::Pro-

Rua Benjamin Constant - : :-. Telephone J 5 java em sua carroça pe;'! ����. 'PuHlIcá.·;Rê:l�iàs
la Estrada It8pOCÚ, em ,tesWíiiuhlfas-: ·1.:& -AötiPfo
companhia de Alfredo! ;f)ãilt'Dusdlí,

.

, '2.a'- Paulo
Lopes, na noite de dez!' :b.öÍ'Í1�usc�(3.átJ�:OlaQ �Stl.
oito do outubro de mir ,ves'tre,: 4::&'° Alfrêö& -110-
novecentos e quarenta; ��B,' 5.lß t)joi�{l�'QÚ�.l·l('o.
fluando proxlmo da cer- .<1.as, r.e8ideD;t�8 'lÍ'e8ttl qo
vejaria dA Guilherme' ,�atca .. ,J��8'g!1á, 6 4eJa·
Walter. avistou ;a luz de In43iro d-e '1941. Ass.) ADe
um �'arrf) que se apfoxl-.:, lar.do' Fe��andó MQtRe·
mava. A vltiora, obedfj·" grv _' ProqlOtor Publi
cendo á le:i do tllansitb, co. ;E\'bavendo' lsiftô ie.
tomou a milD' dando pas�'�'f ad6 o iffi1fJ vinte"e se·

lê8gpm ao vehlcUlo, qui ·J(I'o çorléöte �mez;Jái 9
com a veloetdade qUltf 'HtJräs, � pa!'lr \)fer� 'fU'gi� a

f vinha, nllo respeitou;a inquíriçã� ,das tá�,éíiu'
Editai Bdltal oU10, e aba'Roçu .. 8 car� ilha� 8cintfi hl\�DcioJfàdas,

Imposto ;de Industrias de citação de reo II'Oç8' projectando'B. 8� e' pAo �e�'dh 'sidO �ené'b.n.
P f·

- ausente b81'Xv de um, pontilhão. (rado ?o' -dêfiuttcis'do à\JflS-
e ro lçoes O réu desrespeitando ds tides Vtefrà,' neste-:Víini.

De ordem do sr. Co O Cid8dllo Erico Blos- dispositivos do

RegU:la'tCiPiO,
e estando --em -lu·

letor torno publico que fetdt, 1.0 juiz de Paz em menta Ger81 de Transito gar ,incerto e nAo sabido,

no decorrer do presente exercicio. no cargo de ·fúg.,o, deixanöo a vitima ;::or Isso ma!ldel passar o
.. . Juiz de Direito da Co· com os ferUnetit<ls

con8'1 presento édIt8l, pelo qual
mes de Fevereiro, arr.e- marca de Jaraguá; Esta tantes do auh> de exame chamo e cito ao dito A
cada-se nesta ColetOria,., 4'0 -de S&Dta Catarina, de corpo de delito de rlsUdes Vlei'l'8, para com

O imposto a'Cima, relativo BrasH, na forma da lei, fls. 4. E; co�o (\ssl& pro. parecer nö dia 27 do

ao 1.0 semestre do exer- etc. .
cedendo hiJa o reu co· corrente, 8.8 9 horas, a·

cicio em curso
. -Faz Silber a08 que o metido o crime previsto tun de assistir a forma-

,.': 'presente edital como pra, pelo artigo trezentos e çáo de culpa, Bob pena.

JNa,".e'ga:ça-o entre Bucarein ,(J,oinville) e �s contnbumtes que zo de\15 (quinze) dias seis (306) da c.l. p., ofe' de·revelia. c,E, para que
'Y deixarem de efetuar.' o virem ou dele conheci rece a Promotoria Pu chegue 8 noticia 8 -publi-

Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiro, pagamento no citado mento tivet'em, que pelo blica da Comarca 8 pr�· co, se passoU ri presente

,direct;:tmente sem transbordo. praso poderão satisfa- doutor Promotor Publico sente denuncia que e8� edital que será: afixado

• '1
'.. d8 Comarca me foi diri, pera seja recebida e 8li- :ásC'port8s do. Forum e

�
d' b

zelos no mes de Março gidu a seguinte denun- nal juJga�8 provada, no 'pllbJicado pela Impr(!Dsa
Encarre'gÇJ se de classificação, me içóo E.\ em arque com '8 multa de 20 0/0. eie. dlgo, 10i dirigida ao sentid{.. de serem: 08, di· lqc81. Dado e passpdo
de todas as espe.cies ,de mad,:,iras strradas, b neficit:1das, .em t6ros, etc. Findo"'('s aludidos pra- 2.(,[ JUiz de Paz adenun go, no sentido dé" ser, o nesta cldade de jaJ:açuA,
Cereaes e mercadorias em geral, para quàlquer porto dI) norte ou sul do

ã 't ·d' cia ab'lixo :. Exmo. Snr mesmo punido :Jaspénas aos oito dias do mez de

Baiz bem como para o exterior.
. .so� �er � es.r�1 as as

2.0 Juii ae1Pái no 'ex&:� do ·,·IDoeDCioBlldo artigo. fevereiro de
f
mil nove-

.,
' cemdoes de dlVldàs pa· cicio' 00 JUiz d� Direito' ·�stes. te-rmos; pede se cento8 e quarentaI e um.

Recebe cargas de importação,' do Paiz U' ter logar a cobrança da Coma,ca. O Promotor que A. eata e b processo Eu,'Ney Franco, 8scrivlo

,óu, dOi Exterior, para desembaraço e executiva. ) Publico da'"CbiDarca, ,-a. de instruçAo policial, a· o subscrevi. Assinado)

redespacho para as praças do interior•.
" Coletoria de Rendas baixo assinado; 00-- .1JjJO nexo, .8ejam procedidas Erico BIosfeld, 1.0 Juiz de

o 1 1"l' . Estadtnris-ttejar 3-;-em de uma das attlbuloõ'és alr 'deUgenela8 legais neo Paz em exerclclo. Está

te.l.1D,.lr.l.�:J.itI,,1I.'ll!,. ,�;J�,fl,�, .
. .'

uH :. IrIazeu IIIIpdas • � �I, fsIr. fe,".
.

e r�.r�im�l�1. :: í�� .:�� .��I.�� ;:�;: d� ::'J�r:: :;:'d;·I�. original, do

·!I1�!;;;:;::;:::';':;;!A:;;";:;'U�.: i ····H�2;:!�:!��· i:!��i��*"i;* I!!!���j�r:;;�i�l��: ::;.::=:�
� ",,;.�c,- ��. ;,.),., .""'-"'" \.;.

'% j�, .,�; ,;

. ,

.".,•••,•••••••••,.,.,.'i.....I•••••�,.,....,.,•••,.,.'•••l.lIeA.......'.III

Adolar Sehwärz
Endereço. teleg. "COLAR"

. -

S. PraDcisco 40 Sul

Caixa postal, 32

- Sta.' Catllà"�'Da

� ..

.

Dr. PauloMedeiros
ADVOGADO

, ,

\ Rua do PriDcipe, 458.

•

') l-

, VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
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, ;�.,: �Vva. �leo'no�a ,Rau l=b��toli vem, por este
mero; alfàdecer :t t,ôC:tas as pessóas que acorn

panharam o enterro de seu pranteado esposo'

O�e.stes. Bagatoli'
falleeip� rm. ,<l';at'f ,&o,corrente. em Cgr'ityba,'
onde se' *liar� _

em
'

tratamento. Agr-fldece '3in
da, em especial; a todos que assistiram

à

mís
sa do' 7.0 4i-a celebrada na Capela de Retorcida
110 ia- 2' �J1.en�.· - l"l ','. ',., ,_,,'

.

, f:lFllgüa, ,�t':_!�4í.
.,.,.

•

'. If'}f;ii'f'i�\: ;;'
.,l,' "".,

'

ferid••
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Chunascada Discursos=« Baile

A'ssignatu ras:

nnual16$OOO
Pagamento adiantado,,

-I aORRflOt DO POVO

......,.....t.., .., ..,.., ..'.'.'i'.'.'.,.,.,.,...,.,.,.,.,.,.,....,""1111>1,,,,".,,,,,,.,.,,,.,".'"'11'''''''.'.'.'''1'1'.'.''',,,,.,,'.'.11'."'.".'.',,11'.'.'.'."'.""'.'.'."""'.,""'''1..1..,;•.
QUINTA·FEIRA - Dia 20 - A super comedia O I

'

"

"

. .'

'

I 'O Dom· cio (Di 23
-',

�
,

romantica da Paramou�t � C IN B BUB R - Dommgo, dia 16 - ás 8,30 horas � • I.n�," a". _ -r

Coma r O u no Tr o p I C 0" o
'

COMPLE�ENTO NACIONAL - Apresentação do formidavel film
'

'� NOite 8>,e" ,8a IIey O -- VIDrA' APERJ:AOAcom' Fred Mc. Mttrray, Carole Lombard, Do- O .... , '

,

ZARAH LEANDER e MARIKA ROECK
, rothy Lamour, etc. etc. etc. O com AllDA VALI. -::- - UFA-JORNAL N. 470 - Novidades da Guerra O 'Programmação dâ. Ufa
1'.'.'.'.""'."'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.�."'11I,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.1.'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,...,...

Homenagens prestadas ao
tenente Leonidas ,Cabral
Herbster. em�Hansa

,

Na .dia 9 do corrente, realizou- já foi adquirido, será construido
I' �e em Hansa, próspero e f1ores- ainda este anno,

"

cente dístrtcte deste municipio, ° dr. Abelardo prolongou-se
uma brilhante manifestação ao em considerações' em torno da
tenente Leonidas Cabral Herbs- adminístração emlnentemente
ter, por occasiãö do transcursa brasileira do dr. Nereu Ramos, LIVROS Sc FOLHETOS Dr. Alceu Rodri..
do terceiro anniversario de sua çuja faceta mais sympathica de '

.uaefficiente administração munlcí- sua personalidade marcante, ,é "Extrangei,ros' em Sta. Catharina" 8
pai.,. a do intellectual consciente e Encontra-se desde- o diaAs onze- horas, no amplo Sa- honesto.' Por Lourival Camará 12 em nossa cidade, o an.'Ião Koerner, teve lugar uma Após a churrascada que foi

h
.

AIapetitosa churrascada, em que entrecortada por vivas e hur- gen elro'agronomo ceu
08 dentes dos carnivoross tra- ras aos dirikentes do paiz, ef- Recebemos um folheto do e opportune, e não er- Rodrigues da Secção de
balharam tanto quanto os cora- 'fectuou-se um animado baile, .do Departamento Estadoal ramos. O sr. Lourival Ca fomento da Produeção Ve·çOes. ' tocando o [azz-band «Elite» que d

..

E' h
. getal do Minislerío da Agri,Offerecendo a «comilajrça», fa- manteve 'aquella tradicional e ãstatistica, c xtrangei- mara traçou, com con eCI'

Iou .o dr,. Francisco' Tlburcío da «perfomance». ros em Santa Catharlna-, mente 'e elegancíe, aliás já cultura, que vae fixar re-
Silva Brasil Filho que, em bel- estudo bem lançado e op- reconhecido. um excellente sidencia nesta cidade como
las é expressívas palavras, ex- portuno do snr. Lourival trabalho sobre os typos chefe da Ajudancia Agriternou os sentimentos dos mu- Ne' I F d I b tít

.

dnicipes de Hansa que se sentiam ova asa .Carnara, professar e. asais humanos de Santa Oatha- co a e era, su s 1 um, o
venturosos por' viverem sob o C' .�

I tente chefe ,daquelle De- rina, particularmente o eco" O sr. Osorio Saraiva que
docel de uma patriötica e ho- ommercla" partamento. Iono>, emigrado da Europa. aqui desempenhou.as mes
nesta administração. D'

,
'

t tOt b d d mas funceões durante Ion-Tecendo cemmentarios ínte- O S M tt d issemos que se ra a s pon os a or a os y
-

ressantes em torno das dírectrí- "
sr. eme a' ar, o de um estudo bem lança - pelo snr, Lourival Camara go tempo.

zes politicas do eminente Che- commerelo .de Silo Fra�" são' interessantes e prendem Ao dr. Rodrigues, os
fe da Nação, congratulou-se cisco, acaba de aäquirfr facilidade descriptiva, ten nossos votos de feliz per
com este Estado pela chance por compra a casa com-

ReulDatilmö' dendo, certamente, para manencia entre nós.
qu_e teve possuindo, em. se� mercíal da firma Relnol I trabalho maia amplo emseio, para governa-lo, a figurá I Doresempolgante' do dr. Nereu Ra- do .Rau, á rua Marecha

que melhor possa ser apre' Pharmacia de Plantãomos."
-

Deodoro. _nas Juntai 1: ciada. a questão dos lex- ,
_A 'seguir, �sou da pa.avra O' O sr. Mattar; velho co·

,'ESSENCIA"" trangeil'os em nosso Estado., Estará de pla�tao �ma'8r. Emilio S!I'V�,. competente �� rihecedor do ramo vae Nas quar'enta e sete pa- nhã a Pharlnacla
\ Centralgente de Estatlstlca da Prefel�' . " .

'

turadestá cidape"que;,em n9� trazer' um, sortimento PASSOS ginas agora apresentadas, -'-------...,...- Anniversarios Honorato Tomelin, com ome de seus collegas,- se con-" completo para o seu es porêm, já o ecomplexo e

SI' S 'C'
.

gratulou com o Pi'êfeito'Hero- tabelecimento
.

ficando 'A SIflLlS traz graves 'dl'ffl'JoI'II'mo'" do problema e e�t,o .' '. A d t d h'
.

t
sr. Jeronymo Trentmi: .

t I ii' d tã'
, , '. I. ., ." a a e oJe regls ra O acto foi testemunhado'...e! p� a pa �agem .

e, q slg� â�sim em condições, de consequencias apparece c'om,"o,grande por·
-

n" n tall'cl'o dontflcabvo anmversano. , ,

"

, ," .

.' ' o an Iversauo a
no religioso e civil pelos'bO �r. Walde!Dar Luz, �lß ,ar� attendfer a Qo�t_ento a sua Pr:��:�s�atO::�a��lh���ns ta abertà 'aos; estudiosos O grande baUe de ho- distincto cavalheiro· snr.
srs. julio Trentini e senho- '"

re at�dor improviso, ergueu tim nova -:-eguez18. para o coqheclmento dos j:e e,m commemoração Faustino Rubini, da firma
ra e Honorato Tomelin' ebrinde' ao dr. Nêreu R�mo�, Gratos pela. cümnlUni· Essencia'Palsol seus pontos-bases, por'

-

do ll. annlversado Angelo Rubini Bt 'filhos, J:1l'
.

exal�ando as realizações 'a��l� caçA0 'que pessoalmente' Elixir Depurativo. e Tonico venfura' a'l'nda' confusos. desta praça
,sen ora.

,ravelS de sua fecunda admmls� j -t
',.

ta
'

.

'

Ao jovem casal cumpri-',

tração.' 've o razer no!, augu'_ As dores desapPlJre·, Somos gratos ao autor Realiza se hoje, em 8a- __::_ Tambem Aa data de mentamos.Por 'ultimo, falou, em nome mos ao sr. Mattar toda8 cem e sua, s�ude será' de .Extrangeiros em Santa nanai, no salão Brueckhei hoje faz .annos o. menino'do Prefeito Herbster, o'dr. A; 68 felicidades em n08sa' parolel'ta ,I. Catharl'n'a" pelo eX,emplar b '1
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Hansa, affirmando'que o .edifi- forti Ica. ',port : U :!t, que' congrega diá 18, annivessaria o- sr .. rfntt's' residentes, naquellacio da Intendencia, cujo terreno � 'e 'S€nhora�! Tornem :v&tão "', Calor em seu: quadro '. social os Tufi Mahfud, proprietàr'io cidade, as gentis senhori.',/ ��rlill,�- � seu sal1gue f o r t e e tt' 't" melhores elemento� da lo: do a,fregufz.ado Bbr Ave', tas Ivone e IreAe Luz, pren., 'puro, e seus filhos lU GCan e cali,dade visinha! ' nida;' nesta cidade. . 'd&das filhas do sr. Nestor-, .ri\\ 1I!J��mo r�(lJ1Jr�O serão saudaveis! Nada melhor qUe um -pas O baile de 'hoje, par" _ Dia, 18 anniversaria Luz e finos ornamentosdaY A' venda em todas as Oro· seio ná praia. Ao ir a praia o qual reina grande ani' tambem (J sr. Paulo Neitzel, sociedade local.garias e Farmacias',' hospeda.sef em S. F.rancisce mação ! foram
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destribui residt nte nesta. cidade.1;:' UM PRODUTO DO LA.· no dos mUitos conVites, será
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� Encontra se entre nós,
BÓRATORIO SIAN. '

trai' b 'lh d I II vindo' de Cresciuma, ondt
Oifot.AraujoFreitas&C.·Rio Hotel Cen a rI anta o pe o exce en, Visitas '

.xerce' o cargo de .....crl.vlô' ,te jazz�band clndú., �de" ,
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, De�·.nos o prazer de da' 'Collectoria ftderal. o
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----........--�.....---�..,_.....-���-�-�------���-----����:--.....- Gratos á directoria do sua VISita, esta semana. o sr. Centil Vieira
·Selecto [Sport Club· pelo s�r . .JOSé . Antoni� Gomes --

_ A<;aba de s�guir viA'corivite_ endereçado, a esta Ribeiro, estabeleCido com
gern para In,dayal, nr.stc

redacção.
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gabinete deatatio em, join- Estado, onde fixou sua re.,'

,

ville.
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sidencia. o ·sr.• Madoel Ka- ,

- Esteve em Jaragu" ram filho, pharmaceutico,
Despédlda
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s�b�ado. ultimo, tendo.�os actual propr,ietario, e res:
línpossibilitado de des-. dlsllDguldo/ com sua -VISita, ponsavel 'da Phârmaci�

pedir'mE pessoldmente de o sm. ErvlDO Prade, e�· Cruzeiro, dacjuella cidade.
toClos os �migos e na 'ex f?rçado dt:leg�do de poil
pectativa de poder servil -cla de Encruzilhada.

os c�m os meus fnces Casamentos
'

prestlmos, li rua André de '
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Bàrró9 716, em Curityba, Realizou se sabbado ui
despeço me de todos por timo, civil e religiosamente,
intermedio do ·Correio do 'o enlace matrimonial da
Povo';, ,sorta. Tecla Tómelin, filha
jaraguá, 14-2�941. do sr. Antonio TomeUn, t

Osorio Saraiv2. irmã do nosso director sr.

Director ..proprietario: HONORATO TOMELIN '-:- Caixa 12 -.- Redactcri João Crespo

Jara,uá ,"" Sabbado, 15 ·de Fevereiro de 1'41
========��===.==================

- S. catbarina' - N. 1.066XXD

Social
MÔM1CES. ..

O baile do ((Grêmio" esteve para ld de bom.
Depois dos "Aymorés", o "Gremio" deu a sua nota, -

linda nota de alegria - no carnaval' deste anno. Toda gente se

divertiu, - grandes e pequenos, ....: mandando ds ur.tigas a tris-
'

tesa. O carnaval quando chega é assim. E' uma cousa louca. Â '

linha convencionalmente recta mergulha na esfusiante alegria de
MOmo, e toma outro aspecto. E dansa�se... corre-se.... finge-se que
a vida é sempre assim toda alegria, despreoceupaçäo, fortuna.
Mômo assim oquer., .

E' verdade que nôs nao têmos Rei Momo, mas.,. p6de ser

que appareça algum de emergencia. ttQuando a musica EN
FROE... NINGUEM RESESTE, - di� o caipira da anedocta.

E é assim mesmo. A musica no carnaval faz esquecer tu
do ; sacudindo os nervos, dando voltas a cabeça ella suggére ,

"posses" de alegria, situaÇÕes e flagrantes; até um certo humo
rismo. Claro que muitos abusam desses "passos", dessas situa-

ções, do "direito" de parecer engraçado. ,
, Nas ninguem repara. Rei Momo é o unico soberano ,q�

não tem iuizo. O que pensmd eile vendo pular, dansa» a noite
inteira, despreoccupaâos e felizes, menores de ,de:;:eseis e maiores'
de cincoenta annos ? I... Parecia que o carnaval machuca mui
ta gente, mas é penna o ladra0 dansar tao pouco.

GIL VAZ.

DR. ABELARDO ,P.
MONTE,NEGRO

Ad�ogadC)
Res:dencia:" Av:Oetulio: Va rgas
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Antes €lös refeições? -

_I �_'_ Um c::�:,�:nte Marca Trago

Na capital paranaense.
onde, em hospital, havia
se· subniettido a melindro
sa intervenção

-

cirurgica,
falleceu, dia 4 (to co{.rente.
o' sr, Orestes Ba'gatoli, mo·,
rador da visinha·localidade
de Retorcida.
O' extinctc, que �ra pe·s·

soa ba�tante estimada. dei·
xa viuva, a sra. d. Leonor
Rau Bagatoli, 'a quem a

presentamos pezpmes.
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