
Ja se acham�. concluidos os _ a de Lepslação Tributaria a realisar--se DO
Rio de Janeiro com a presença e representantes de todos os Es_ados.
O importante Conclave tratará de uma unifornisaçio de I�is, no seBtido de regular os serviç�s

fazendo desaparecer certos anomalias ainda'existentes nos regulamentos e leis 'tributari�s da União
dos Estados e Municípios, sem cuidar da crea§ão de novos impQstos nem da diminuição dos atuai.

"

,

s. E:xcia. agradeçe Associação Pro ...

Proventorlo

_. 1.089 escola!; creadas no
pais no dia do aniver
sario do-PréSidel1te
Getulio Vargas

Jeve pieDO exilo em todos os
estados, a j'niciativa da

Cruzada Nacional de Educação

Pela segunda ves con
seguiu a Assoçi'ação Pró
Preventoric um apl3udido
sucesso no meio social ja
raguaen5e. .

Desta ves, como da ou- Diretof"pl'oprietario: HONORATO TOMELIN -:-.:.... Caixa 12 -.- Tel. cCorpovo» -.- Redator; João CrespO'
tra, a nossa sociedade es

teve, sábado. no Salão Ano XXIII tItI Jaraguã - Sabado, Z4 de ��io de 1941
Buhr, pelos seus valores'=�==;;;;:;;;;;�===�=======�==;;;=�=====;;;;;;;;;.===--�-==================
mais repsesentativos, aplau
dido com calôr os numa Siderrurgia bra.. NOII'G'I'aS �e Bluffi'anau O controle sobre
ros do programa organisa .. sileira U OS vinhos
do.

M
.

h E t d
A Campanhia encetada A partir de 1. de [unho,c om os ncan a OS" peia clara visão patrh.ticaderam nos a certesa do que do Presidente Getulio Varo (Do eorrespoudentej pulares. o Ministro da Agricultura,

representara, festas assim,
g:�s, para a economia e Festa do Divino Couta-nos que B. bauda por intermedio do Labora-

1

como -íocumentação de cul fortalecimentos nacionais, Espirito..Santo musícal de 32. B, C., torio Central de Enologia,
tura artística e avanço so amparando e dando meios gentilmente cedida pelo do Centro Nacional de En-

, oial, para a instituição' de- de defesa ao Brasil,' está Um dos poucos paízes seu digno comandante sino e Pesquisas Agrono
finitiva de um meia, como em pleno exito alcancando do mundo que tributa ao Sr. tenente ,-·coronel .0- micas, exerceré rigoso con-

Por ocasião da pas-
o nosso. ainda na sua pha já t d t d Ésptrlto-Sánto um culto tr.vto du Silva. Paranhos, trole sobre todas as parti-
se inicial d" íormacãn.

o os os recan os 'a't .' d abríthautará a Iesta . das de vinho e 'derivados,sagem do nosso, X X I I .. Y grande pátria. ,.

mui ,(I pronuncta o e ca- c " 1

aniversario, inauguramos Isto norque pensamos Temos agora a certesa rstertstíc«, é Bem duvida, Ern Blumeneu. será ce- que se destinarem ao con-

em nossa sala de redação que a Associação Prô Pre de que o gigante não esta o Brasil. E que herdamos lebrada, com a mesma sumo nesta capital, ou que
o retrato de "S. Excia. o ventorio. sern. f'igir ,á sua mais deitado em berço esses sentímentos dos pompas des anos anterl desta devam sair para qual
Sr. dr, Getulio Vargas, pre- prin�ipal quali�ade,� filan explendidot=- erguêo-se e

[.(0880'8 aatepessades Ct:,- ores, 8 referida festa. fifi quer ponto do pais.
cl�ro presidente da Repu- tronica - re�hsa t:mb2m caminha para as legitimas tolícoa matriz desta cidade, que Esse controle que até

bhca. u!Da taref,a al!amente espres 'aspirações do seu destino. -A origem desta testa será precedida de um agora vinha sendo feito Acaba de ser nomeado
Essa homenagem que

swa q�a seJa.a de congre A companhia Siderurgí- popular, data des remo, solene noveuaelo quete apenas para os produtos por decreto do Governo
prest�mos co,? o espirito i g�� �u� amble.n�� je re

ca Nacional está colocando tos tempos em que tel ve inicio ae día 23. estrangeircs importados, Federal, para as funções de

perfeitamente integrado nos q;l�n:�.dd . se��I�lhdade., ;�s as suas ações em todos OS
uava em .Portugal D. IBa. São Juizes" o 'Sr..Dr. passará, assim, a ser tam- Coletor Federal desta cida..

prmcrpros solutares do .Es- no�sas p�mclP,:�SI' fa�lhl;ls EstadoS porque, na hora bel, nos anos de 12: 71 a POIlc!e Chfl.Vf;S I.: lJ, Exma. bem exercido sobre os pro- de, o nosso amigo e reda ..
tado �o�o, obra grandiosa e. fazer boa mus ..ea exne aflita que o mundo atrave 1336, Itlha de Dom Pedro Sra. Ú, Matilde Bau=r dutos nacionais que tive- tor sr, João Batista Crespo
e patriotíca do grande Pre- :Imentar o gosto de uma

sa, os brasileiros estão III, rei de Aragão, arai. Liböl"t'l tu, e o Sr. Antonio rern de entrar ou sair des-
que ha vinte anos vem

sidente! foi comunic�da a ]�ventude pa�a ..�teTpreta compenetrados de que ur
nha sauta, como jà em yeiga com a Exma. Sra. ta capital. exercendo o cargo de es ..

S. Excía, que se dignou �a? �a dansa rítmica, q�e SUo
ge completar o grande ide. vida lbe chamava o po- D: Gráte Baungarthen A partir daquela data, crlvão da mesma Coletoria.

agradecer, endereçando-nos [estina p.ela complexidade al .de índependencía, as-se' VOo Uma guarra atróz nenhuma partida desses Funcionario dedicado e
o seguinte telegrama: dos movimentos. gurando-se pelos meios entre Portugal e o rebo Uma das -grandel produtos poderá ser desem- inteligente, sUa nomeação
Palacio do Catete, Rio, 15 O P!og�ama de num�ros passiveis a liberdade e ri indei}eodente de Aragão, calamidadeS! b�!açada, nos armazens do

para o referido cargo, cons"

�rs. Honora!o Tomelin e escolhidos agradou s?br� lugar que ocupamos no boje provillcia de He@ cais do porto, nas estrad�s titue um ato . de mereci ..

Jo�oCrespo, diretores «CQr: modo! colhen�do o� lOte. continclJte,- aspiração que panhlil, flagelava eSge� Topicos de uma carta d? ferro, etc.,
_

sem a p�e- mento pelos serviços que
relO do Povo» Jaragua pretos franco" e pi olonga·. nos ßcompanha desde 1889. ,povos, aumentada pelas recebido nesta cidade pela Via apresentaçao, pel.o.� ln-I tem prestado a União, O
Presidente Republica a:" d?s aplausos, chegando li Esse F.:ovimenfo alcan- discordias entre Dom Di· casa Hoepcke S. A;' com tere�sados.! do ce�tlftcado que p'rova a confiança que

gradece homenagem lhe bIsar C9;tOS numer-o'i, co ça agora a sua m�ior in- Diz e seu filho c Infante de procenciil de Porto Ale- de lnspeç�o, fornecido pelo o Governo Federal deposi ..
prestaste� por.ocasiã.o co- mo «�os queremos �ma ·tensidade, projetando se

Dom Afonso.No intuito gre, e assignada por impor- Laboratorlo e� apreço. ta na· sua pessoa.
me,?oraçao antv�r�arlO es- v:'�Isa •

-

por duas crtan pelos, quatro cantos do de imp�trar a paz. ofe tante negociante: Esses
.

cerhftcadoa para A noticia de sua nomea..

se lornal. CordiaiS sauda- �as ;f!1. estilo f�an�es � paiz as suas claridades de receu
A

fi San�a �a�Dha 8. «Para que os amigos te- cad� partida a .desembarcar, çãO fOI açolhida com gran
ções. Imp_n,o, - que flJI o clou alvorada. Vamos ter ferra. !il�� coroa ao. D�v�no Es nham uma ideia dos enor- mediante analise do produ- de satisfação, pelos, .habi-

Decio Coimbra. da' nOd�; cSobre as Ondas» mentas jJara a lavoura, mei pmt?·S. Dlstrlbmo nessa mes prejuizos que sofre to- to, efetuado pelo L. C. E. tanteS de, Jaragl,lá, que O
Oficial gabinete e' �ula. Hula"h nu�eros os de defesa p2ta as ROS

I aca�IAo largas esmolas a da a industria, comercio e e t�dos .os volum�s rec:- admiram pela retidão de
________�� chei<;ls ,de gl açls e ntmo, sas classes armadas. grande numerü de pobres a lavoura de nosso Estado, berao etlque�a de mspeç�o seu carater tanto com'o' ho�

movimento e bel:sa" Pelas suas finalidades 'de para. quo egBeS predile�ofl informamos q4e o rio Gua� para poder circular no pais. mem 'pu!>li�o, como ainda
_

A ornamentaçao d� S8 grandesa patriotica, orien dft�nSBa, Senhora, alU hiba s.ubio cinco metr(?s O yrocesso dessa .flsca- pelo desempenho ctiterio.
lao ta:nbem.,�ajil <!tl�OU .tada como eSfà, a 'óampa' �q1,l 6 ..i�p-I(J.rar de acimá de seu nivel n(j)rmal�, Il�açao é o me�mo �á em

.so das suas funçOes de
a des!y:i:r. . nha conta ja com toda a Oe.ui

,>

8. 'SUspIr�da tr·an- ivadindo um terço de toda V:lgo-r para os vI.nho� e de- serventuário da Nação.>
DOI� grandes momhos, vontade dos brasileiros, t! qUllid"de do �eioo o cidade, onde se acham rlvados estrangetros Impor- «Correio do Povo» asso"

um no. p,aloo �om.!is suas
o maximo empenho do E .as ,suplIcas foram colocadas não só a maior tados.

. ciando-seás inumeras felici-
azas glrlmdo, Ihtmmadas e, grande chefe Getulio Var- 8teD�ldas, voltando, em parte de todas as fabricas, �� produtos 9ue ficam tações que por este ato tem
s?bretudo, .a� .«holandes&s» gas está em isto conse' segUl?I1, 8 paz.e a ordem como tambem as casas e sUJe�tos ao refe!ldo contr�- recebido de seus amigos,
VIvas a soliCItas, de um Ia guir, coinpr�he.ndendô que

no �eIno luzi!fmo. Da�8m deposit()s do comercio ata- Ie sao os segumte.s - v�- apresenta a João Crespo
Rll),. - FlJi at;n�lam?n- �o para o outro, vendendo so aosbrasileiros /'cum re

dahl üs ff.lstelos popula· cadista, moinhos etc. Os nhos de �esa, Vinhos 11-
1;lm grande e sincero aBra-

te divulgada a InIciatIva rdas e entregandc as «5ur- t abalh I'b t
p_ res om honra do Divino prej'uizos são calculados corosos, vmhol c.ompostos ço.d C d N· I d d

.

h
r ar para a I er açao' .

e espumantes Vinhos deti ruztl a aClOna e presas' o grande molO o, completa da patria Medeiros, festeiro nome em cerca de um milhão de ' '---'.--- -----F-"--

Educaçao de comemorar foraf11i «motivos� de alegria Os minirno! detllihes' des. t;\dos.. contos de réis e não pode- fru�as, suco de _uvas e de-
/'

Cf:> �
,

a passag.e� da aDlversa. qtle· �e harmomsavam !lo em resa randiosa da res. Arós a m198lll solene, remos contar que. o Go- mais frutas, ytn�gres de ' ��r!TIl@ ,0 •

1'10 natalwlO .do presiden. àmblent�, enche!1do II nOite. sur�ição n�cional estão sen. haverà uma hraode ker verno ou quem quer que qualquer e.specle, aguarden-O B • '

. te da Republica, a 19 de O qUlntet_o ]araguaense do olhados cuidados e se- messe no pateo da Mtriz seja, nos indenise nossos tes de Vinho (conhagues, nfmftffitilrí'\\ 1F,;'�fí"rt�r$�abril pilS S a d u, com a que r��ne'entre n6s va!õ.l'es rão resolvidos sem erda onde estarão armada as prejuizos' Em nossa fllbri- ou cagnacs), bagaceiras,' Wl�blllJ!lv II"'�"",IW �

creação e instal�çäf} de da «dlvma» arte», delICIOU de tem o
P tradicionaeFl barracas e ca, durante cerca de 15 gra�pas, e aguardente de.

novas escolas primarias, a assist�ncia e aqui quere· Agor� �esmo trata.se de outros divertimento po dias, tivemos tres metros q.uals9uer frutas, tanto. na-
em �odo o Bt.'aail. mos sahentar, entr� os lire· .

.
I de agua e ainda hoje te- ClOnaiS c<;>mo estrangelrél:s. .. ..

-. C !nibl! liEUDe conformIdade com chos executados; o grande prepar� técnICO que, .:>eml mos cer�a de um metro (Do«Correl0daManha,�doRw) »MI -�lA -=--
:a8 comunicações recebi P�ut Pouds. de Linke: pa-' ���:�.1�E:�s�l�e r:��.:t�i:deo 1 em nosso Escritorio, e os .

I A RE;PRESENTAÇÃO CA..das até pela Cruzada Na .glna que requer tecrllca e I b ã d' f'
..

' I amigos podem imaginar Soldados com azas I TARINENSE' NA CONFr::.cional de Educação forem gosto l'nterpretat'lvo. Bd cofa oraç o °d8 o ICfl81S I t b
a;;,

..s orças c.rma as que am em o nosso pre-
.

RENCIA DC:_ LEGISLA-creadas ou instaladas O resultado bruto da." .' �.
d

e �n- juizo será bem' regular, si Nova York, maio - (I.
Ã'1.089 novas escolas pri- festa de sabado, comforrne âl��.�IOtSdCIVIS d

a l!�la�. bem,que ainda não' pode- V,) - «cSoldados com / ç O TRIBUTARIA
márias, assim discrimina _ foi apurada pela diretoria i'

s a o� e ,osã fl8.lutm- mos avaliar o seu monlan- 8zas" infanter.ta aeres" Seguiram já pars a Ca"
das por Estado do Rio da Associação Pró Preven. bC pIOS pa�� qu.e n o a em

te».
' ,tudo isso poderIa parece� pital da Republica. OI

Grande do Sul, 179. Mi. torio, foi de Rs. 1:991$000 raços e .mtehgencla á fe
No dia 19 ainda no Es- absurdo ba algun.B hfi,OS Srs. Drs. Altamiro Guima.

G
'. Hz ex�cução do grande pia p 8 d N t trass. Secretario da Fa-nas amIS: 160 Mato e a desp:z9 de Rs. 604.100, no elabo'rado'

'

critorio dessa fabrica exis- a 88 08.
.
um ms an e .

O tê d t k zenda., Rogerio Vieira,rosBo, 11 pelo prefeitos dando um saldo de Rs.. . Com esses' técnicos con' tia um metro de agua' em .que a ,pesa 08 an 8
Prefe!to da Capital. e Hel-,e 100 pelo

_
governo do 1:386.900, que vae ser re tarn os altos oderes da Uma verdadeira calami- vla.Jam p�loB ares, exer

Estado totIlI 11 t; S. G:1�a· metido a tesouraria da So- Na ão
.

a erfei �ados uns dade' �ito de TiO Sam, no seu tor Blum, dirfltor do De-

.rina, 100 p�los prefeitos dedade de Assis,tencia ,ao. s espçec'la'll'saPdos oçutras' e unl'� ,

mtenso preparativo, tem pEutamento das Municl.
e 3 pelo g d E L FI I' / lançado mão de todo o palidades, que vao tepre·
t d . ove:no o IS azaras,. em . oflanop� IS. dos todos' para a grandesa DR. LUIZ DE SOUZA' engenho do 'seu corpo sentar o nosso Estado naa O. tot31 103, Säo Pau-, EI assim mais uma .....on comum' _ dar ao Brasl'l C f i d L i 1I", 49 1 • i. 2'b

. -

d J á á
. de técnicos para se nre· on erene a e eg s a-

". pe os preiS .OS, 2 tn ulçoes. e, �ragu, ino;trument'os de trabalho ê
e'

T tb i
grupos escolares pelo go, obra de filantropia que se armas de defesa. ADVOGADO parar co�tra h)das as Çao r utar a.

verno do Estado, total 71 propôz realisar aque11a já
. emergenCl8s. Para com

Espírito Stln�o 34 pelos b�nert1erita Sodedade. Novo diretor do
Escritorio " Avenida Odulio Vargas· batel' qualquer ataque re em menos de uma hora.

prefeitos e 32 pelo gover. Aqui deixamos tambem penUno contra as bases Nos campos de treina-
no ßstadoal. total 55 Pa_ o nosso agradecimento as InstitutoNacional Telefone, 34 de défesa d.a Dação, o mento esse corpo e�pe..
fauá 56; Piaul, 49: Sß�gi: àS' ilustres �amas da dire : ,do Mate I exercito americano oro cial do exercito ameri·
pe, 42; Baia 41: Rio de toria da Associàção Pró O Sr. Presidente da *

'ganizou úma nova arma cano está recebendoios.
Janeiro, 35: ,Ceará, 24 Pa. prevenrodo: pelo convite R bli t'

... * Noticiamos em o dos interesses: militar conhecida como truções curiosissimas pe-
á 19 epu ca, em a o recen- nosso_ numero passado a HOl'e felismente:, as cou- cInfanteria Aerea», uma· 1"8 figuras mais, experi-r, ,Amazonas, 19; Goi te mesa com que fôrmC?s te nomeou o sr. dr. Cßr. Q

az, 17, Perna'!'buco, 17; distinguidos I" mais pelos los Gomes de OliveiJ.;a autorisação concedida pelo sas mudaram. E a prova é- torça que, dotada de ex mentadss em tática miU ..

TerrHorio ao Acre; 12 momentos de., agradavel para as. altas funções de
Sr. Ministro da Viação ao que Jaraguá vae ter a sua capciona! mobilidade e taro O perioda de treioa

Rio Grande do Norte 6. emoção que tivemos saba diretpr do Instituto Nnci
Sr. Coronel diretor da Re- Estação dotada de confor- velocidade, poderá movi. mento é· mais longo do

Pan,iba, 5; Distrito Fede do, na linda festa dos cMoi I d' M t
de Viação Parana-Santa Ca- midade e de acôrdo com o mentar-se no menor tem, que para qualquer\ outra

ral 3 pela. Cruzada Na:clo nhos EnC!mtados».':
ona o a e. tarina para construção do seu progresso. pois vae po imaginável para fazer arm9. e exige condições

nál de Educaçilo; total,
Conhecedores que dO· predio da nova Estação de ser dotada de uma estação frente a qualquer tenta- especialissimas.

1.089 novas primárias llil
mos, ha longos anos, das Jaraguá, de radio-telegrafia. tiva de invasäo. Os americanos querem

tsndo conhecer o resul- Pharmacia de Plantão qualidades que fazem do Ato justo, cuja necessi- Não sabemos ao certo ·;�O propósito desta uni· assim estar pr"'parados
tado definitivo do Estadá Estará de plantão ama

dr. Ca.rl.o� Gomes, uma da?es ja muitos meses foi 'se, como se falou, o predio dade é surpreender o para qualqu�r emergen ..
'

de Goiaz.
'

.

nhã a Pharmacia Nova
figura marcante DO. cena, obleto de comentario nosso destina se a comportar tarn- inimigo pela retaguarda, cis, oertos de que a gra.rio politico e inteletual sem duvida resolver de ves bem a repariição dos Cor- destruir pontes e comu· vidade do momento naodo Etttado, gratos. nos é uma velha aspiração que reios e Telegrafos. nlchções, aeroportos e mais permite contempo.o re�ll3to que hOl� faze- ate agora não pasSou de Cá para nos seria me- outros pontos militares risaçao. Uma das preo-mOB do ato de Justiça simples projeto. Ihor' atendendo a conveni- vitais, com o mlnimo de cupações maiores dos
com, que (,) destruguio o A ne,cessidade, não só enoia de se dotar de mais tempo, de, esforço e '<ie responsaveis pelo prepasr. Presil:lente da Repu. para o pe.rfeito funcionario um predio, que se constru- despesa. Estes Boldados ro militar dos Estadosblica, nu louvavel tarefa da rep�rttção, como pua isse outro para'os Correi- aao jogados como os pa- Unidos é a pOll8ibilidade

��-�.��--� �;;;,;;;;;;.;...;,,;;;;;;;. de seI�cional para as o publico e mais para o os e Telegrafos. requedistas alemães, mas d� comet1me'ltosmaiores
Rot=ba [,oures, altas. fun!,Qões, dos servl- nosso comercio exportador Temos aqui pontos va- recebem um�treinamento na defesa contioell'tal,

E l· I ços p�bbcos verdadeiros e importador, era dessas gos e bons, onde empres-, e um equipamento dile- pois dentro do espiritoxcu swamenteJ para molestias de o.lhos, ou'lJidos, valôres
naris e gargant.a.

• que não admitem delongas taria um aspeto diferente, rentes. Os, transportes da 'Doutrina de Moroe
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

Dáqui mandamos a<? sobecemos como antiga- para melhor. Isto porem, é aereos americanos pode, 08 Estados Unidos dflfen-
, sita especialidade. velho am.go dr. Carlos mente eram olhadas as re- com os nossos poderes rao levar mil destes «sol- derlo qualquer na910
Richliri. Rua do Prin·cipe. Fone, 334. JOINVILLE

Gomes 'de Oliveira, o nos-, clamações que não consul- publicas, que decerto já fi- dados voadores» a uma Ii·m e rica n a que, seja��-��""""----�,-"-,,...-,tÍ!I;,,II!II.,-';",.......-"'" so
..
mais sincero, ,abr�ço.\t'avam _c�rios e 'determina- zeram tal óbservação.;, di8ta�cta ·d.e 'lOO ·mU;has ameaçada i:le'·lnv8sAo.

- s. Catarina - N. 1.078

. .1-

João B. Crespo

Nomeação

Antes dos refeições?,:
'

Um callce de .

Marca Tragolaguardente

-,.:. '," ',r�
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R.ua MareçhalDeodoro,·(j37 :.; .Te/.55.

s- .........-E.,. ..
CUra DiIposto'" lude

"

Seu� deYe derramar. 4iarIao
men". BO estomaao. U1ll litro de bllia.
Se a 'bUIa nio corre livremente. oa

alimentos nio "ÍÍ() digeridos e>apOdre
cem, Os gazoes' tricham o estomago:
Sobrevem a prillio de ventre. Voce
Hnte-se abatido e .eomo que envene-

11;180. Tudo ii iuDarco e a vicia. é um •

martyrio. .

Uma simples evaeuaolo ni!) tocará
a eausa, Nada ha como as lamosas.
Piliulas CARTERS para o Figado.
par.. uina aeolo certa. Fazem correr

livremente esse litro de bßi.. e você
.ente-se disp08to.pa� tudo. Não eau

Am damno; slo suaves e contudo são
marav4l11osB8 para fazer lI.plli. cofrer.
livremente. Peça as Píllulas �R
TERS para o Figado•. Não aceeite
imitações. Preço 3$000

----I!ll----

HOTEL
." �STREL4 Grande sortirrrento de fazendas, sedas,
- - Proprietario: PAULO T. POSITO --
,

•

_ r
.

QUARTOS SEM PENSA0

�ESTAUhANTE no plano terreo
Telefone do Hotel, 1371 Telefone do Restaurante,1420

A TODA HORA:
Canja - Camarão-Peixe! - Bifes diversos' Frango de

grelh,a ,:. 'Galinha com petit pois' Macarãó á itali.ana. (

Filet- (Je peixe- Omlette . Churasco- Saladas diver-
...

-

sas Frios sortidos IPraça 15 de Nq:vembrc" 24 :: Florial1opoJis
I

__

o _, �

artigos para inverno, .btins, riscados de todosTodos quartos de apP�i;raln�l1tos,· com. �irua
'corrente quel1f'e e fria

,

,
• I

Elevador . F,.J�oritico . Cosinha de l.a ordem

Salas de amostras para os srs. 'v'aia'lt�st

os padrões e tecidos.

6eneros
. Alimenliclos ",

Automóvel ".na Estação
"

e U R I T Y B A PARANA' .: J.}lßf.SIL
� ) 1

Compra e vende' produtos coloniais

Para sues comoras não se esqueça da
_

, CASA ..MARLY
LM -er. Ä

lO i, H.
. -t\od,yogado'

.

·__HC<I.,__BBBB

Ho te'l Centr e l
a " ..;

Proprietario : OSCAR MATTHiAS
.TL

_ R0NS QtJARfClS'· .. ;SCJA MjiZA
" 'ASSEI<;> =- "lijRºMPTID�O
;�. '

. PREÇOS,_�OOI�O�, I, l' .n�.\
'pIsta 1 minuto da .estaçao ferr�a e. ,da agencia ..

da
;.�. ,H' I Ç'l :.: s. ,�1Ilto"Vlação .Cathariríense, ,-"

lua Cei. Emillo Jourdao ,. Jaraguã
:(:
y'"

. f f ."itt, (

. E�c[ito,riQ e ,resifl,en�a em ·Joinvile

R�.a ,Abdon, J)�t�sta �NO. 109 � Tele,ort� .683
. '. ".,

,
" ._";' rE'· i'pojffäftá"'aldNill

,
. ., ,_CURA TODAS AS
':�'\""F E' R�I DAS tantol

�
I

,......humaaas ccmc.ría.

--,

� ......" .. _< ..._ �_.... ",-=,,�;d\!'.:o.t-l.l.1.. :. ,.,.....--.'i.'JH,;ro"",

" '.' ".
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�..... -'---"'':1':

. Ed,ltal Novas' vacinas contra
,

a�cm�� ,che -'

_cSeuiço EsiuH�t daRDV

/'
-'",JlMcõ-ijriCo�'iQÔ��Çlãl
MltriZ:8i'lleaU J,iO' -8Ium'aBaUt. Filiaes: JOinYill�,
RI. 15 de IIV. U· I. Jâraluá, Hal8D1a
Ilenciã

-

i. Malra - �'tDrresp. Das laiares
.

pr.C3s d8>'Pais
. Capital autorizado. "' . . 3.060:000$000
Reeerva.1 'jJ� ._ :_ ._ • _. � 'OOO:OOOSo.ocr "-
'Deposito," e saldQ$, em C/C.' 22.000�OOOSOOO"'>,

faz todas as operaçlies bancar�as no País, como cobranças
descontos e caução de titulos de exportação e outras ope�
raçlies de credito; pª-,!ses para as

_ principaes praças do País,
mediante taxas modicas
,

'

. Dr. PauloMedeiros

E' o Assistente Caseiro
.

Infalivél !
As mães previdentes

,não deixam de ter em
: seu lar O remédio ih
'dispensavel para o mo
mento-imprevisto! .

Ter oBalsamo GAR -

BAllA em SUá casa
é ter o socorro i�e'
diato para'quälquer fe
rimento ou " queima
dura. E' o Socorro
Providencial!

.

BALSAMO OARBAZ
lA! ,E: um produto do
Laboratorio . SIAN.

«

=Rüa do Principe, 4S8� }oinville
----...._"---------........--__._L_-r

e Dr. Alcibíades ".Martins' Fontes
·

•

-i'; , '-"'A D \€0'6'A -0'(9
� f.... ....,

�:;En_cJ\'rr�g1:!,:Ele... de .. todo.. (1 qualquer .servíço relativo .

_� à sua profLsão., '

i ; ".'
,

.
... '. � � .... - -- - � .

,·i� ':Atende �s' pessôas do ·interior,. que desejarem "naturallsar-.
s�'. receb,er .

e obter. su�venç�es; cornpr» e venda de titulos da
d!'ll�a publica. Regilltro .qe .titulos e diplomas, cobranças, serviços
�erals, perante o S�premo Tribunal Federal e tudo que se rela
cióhe com estabele�lmentos de- Ensino secundário ou superior

��Cor�es�O.nàé':tfiés inf todos os' Es't�(íos do B�asil .<

,',
Escritório Av Oraça2Ar�nl}a,ß6· 11.o.:;al1dar ,Sab,sd 107 e lW)

.I;1. 2-7842 Edificio D Pedro II -Rio de Janeiro ·C. Pestal N 389r
Distribuidores:

ARAUJO fREITAS& CIA
.

Rio' .'
.

I' E.BRES
(Sezões,.Malóriôs; ímpöíudism�"t

Maleitas, Tremedelro) -.'

I �)) .. ) .

'

Curam-se rapidamente com

''tap.ulas. ÀntiseZoiúcas
" Mtnabcora�' ".,

_

i
".

. •

Em- iodas .as boas farmâcias
",'

. ...:�, �..... fi). r1 .�. " �\ t

E' um. produto dos Laboratórios MINANCORA
jQtrJvile r: S. Çatarina· .' ':. � '1:'".,:

Peça ao' keii'lfôl11ecedor somente' éstas MAR
loppe dfS-OARANTIA DE�QUALlDA[)E' q

.

·ILO dé"'tate.::� �ndQ CHEQUES· .de;,c, .......... r:
,.f'

�
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Correio do �ovo -1(--·24 - 5 '" 1941

=1I�.�I.�'�.�'.�'�.�'.�'�'�'.�'.�'�.�'.�'�.�'.�l�.�'.�'.�'�.�'.�l�q�i.�'�.'�.�'.�'�.�'.�l!�.�l,�,�.,�.�,.�,�.�,.�,�.�t.�'�.'�'�l.�i�.�L_�'.�'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.l.�II.I".I""""""'_.'.'."'."I'.'."'.'.'.'.'.'.'.'."'."'1"""'".

Hoje 24 de maio - Amanhã 25 de maio . Será apresentada fI super produção da Ufa Art-Pímls intitulada: _ ATENÇAo:'-

Iln'e u r Fortaleza do' Silencio .. ��:::�::;�:�:�:2�·;:�����o�;E.
com ANNABELLA, interpretando Viana Wolowsky, Pierre Reneier Alcover e Margarite Pie_rry. I �NAUf'RAGO DA VJDA»

,

,.

'

Acompanha: Complemento Nacional e Ufa jornal
.

com Elsa Lauchester e Charles Laug��ni'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.'.'.'.'.'.'."'.'�"'.'.'.'.'.'."'.'.'.'.'.'.'.'.1.1.,., •••,.,.,.,•••,.,.,.,•••,.,.,.,.,.,.,.,.,•••,.,.,.,.,.,.,.,•••,.,.,.,.,�
Sociedade de Atiradores Jaraguá

.

t Re-Isfo Civil d�mi�i1iado e residente em E S PO RT.E.S "Correio" rorial. e [olnvile, neste Estado, sen- '" � .

� \ilC ""Programa dos fostejos de Tiro-Rei, no dia ,,I, M 11 E
. - do filho de ÄugustoSchmitd Conforme havlsmos 8- . ,

I. de Junho: : .t:l.�t':1r ue er. scrlv��, e de Ana Esser.. nuncíado excurcronou do
e OfiCial. ,d,:, Registro CIVIl

Ela, solteira, domestica, mingo ultimo a Blumeneudo 1. distrito da Comarca
nascida em Blurnenau, aos á convite do forte esquade larag.uá, Esta�o de San
quatorze de agosto de mil drão Humstta o 1 o. e 20,ta Catarina, Brasil.
novecentos e nove domici quadro do S C Beastl IoFaz saber qU(; cor�p.ar.e- liada e residente n�ste dis cal.

ceram em cartono ex!b�mJo trito em Cabeceira do Rio O resultado da pugnaos .doc�m�ntos éXIgld<?s, Molha, sendo filha de Stil. coube em um empate depela leí afim de se. habil- nislau Andreski e Juliana O x O no jogo dos lo.tarem para casar se .

Szatkowska. quadro e 1t x 2 no jogo
[araguã, 19-5--; 1941. dos 20. a favor do BraEdital n. 1.222 -

stl. local.
'

Walter Julio Otto Kars Edital n, 1.227 Hg, verá. brevemente emten e Anelia Enke: Luiz de Goez e Davína nosso campo o desem-EIe, solteiro, operario, do Nascimento: pate da laça o día seránascido em Jaraguá, aos Ele, solteiro, operarfo, anunciado.vinte de março de mil no- nascido em este Estado, D S C A évecentos e treze, domicilla- aos sete de outubro do
O • • ymor «Porque atrazou o navio? Anive'Psarios

do e residente neste distri- ano de 'mil novecentos e Recebemos a seguinte: nunca vi demora assím!- .

- Aniversariou dia 18
to, e nesta cidade, sendo treze, domiciliado e residen- J:'lraguá 21 de Maio de «Carregou em São Francisco a senhora' Eduvirges Voigtfilho de Bernardo Enke e te neste distrito de Iaraguä, 1941. sabonetes da Jasmim» esposa do sr. Alberto Voigtde Ana Krueger Karsten. nesta cidade sendo filho Illmo sr. DIretor do (Ousai, Margot e Pejas) empregado da firma Brei.
Ela, ,solteira, domestica, de Maurici� Ooez e de "Correio do Povo", nesta thaupt & Cia. .

nascida em. Jaraguá,. aos Helena Dunker Gosz. De ordem do sr. Pra. _ Dia 19 o menino Al-jovem míssíonería Ingle- nove de mal<? de mil no Ela, solteiro, 'domestíua, sídente tenho a honra Falleeimento varo, filho do sr. Santos
z.e, creatura de alma pu- vecentos e vmte e um, do- nacida neste Estado, aos' de levar 8.0 vosso conh. Tornaseli.Hoje e ama�hã uma ra que não se cansa no �idl�ada e residente. neste vinte e tres de agosto de que, em 20 do corrente Cem a avançada idade' _ Em data de 19 fezsuper produção, íntltula- seu atan de levar um distrito; em esta Cidade, mil noveeentos e vinte um, procedeu-se a eleição da de 74 anos, faleceu dia 20

I
ª!l()s tambem ? sr. Draudh: "Fortaleza do Silencio" pouco de eívtltsação EI sendo filha de Alvino En domiciliada e resi'dente nes nova Diretoria do Clube

em Bananal, onde residia SIO. Cunha, Inspetor docoól Annabells,lnterpre. multa fé hO� maís selva- ke e de Ana Mueller En- te Estado, em Penha, mu- Aymoré para reger os ha quinze anos, o sr. João ensmo.. . .

. lando Viana Wolowsky. gens o descrentes' habí- ke. nicipio de Itaj.� sendo fi destínos deste Clube du- da Costa Cidral, que dei- _. D,. 20 amve<s'''g;:,:piette Renoir Alcover e tentes da ilha. jaraguã, 10-5-194L lha de Teófilo do Nascimen- rante o ano social de xou '9'iuva a sra, d. Rosa memna IJse R�nate, ..

f" ,Marguerite Pierry. O film tem um entre
Edital n 1223 to e de M�rja Narciza do 1941/42,. cuja nova .Di!e- da Costa Cidífl), quatro fi d() casal Oneha: MaurICIO'Legenda: 1913. A p�I?. ·cho que se presta admi..,

F d L" L" Nascimento Declaro que toria flçou constItUlda lhos vinte e trt!S netos e Horst, farmaceutlco.� 'nia está sob o domlD'o I L h c!rnas o ange e ma
. '. . . d 'i t f' t

Hontem f'z anos' o

.

� fave nlente para sug -

f ." a copia do Edlal fOI expe- a Begu u e úrme" tres bisnetos.
.

-

.

t:
.

ru�so. E como .todos QS .ton mostrar toda a pu- He ter.
,

.

d dida em data de 15'--5-41 Tte Leonidas Cabral O extinto, pElos seus do. J?vem LUIZ C,:"los Crespo(. ,

palze.s altivo_s 8'e re.'C.uslJ: :J'ança dos seus· excepci- Ele, solteiro. lavra or em
I f' I d

.

t
.' Herbster Presidente de 4-es de coração erJ muito filho <!o sr, J�ao Crespo,� la a sub ....eter ..e 11\ on Jaraguá, aos dezenove de p.el °d 0plclah o regls r<? dCI honra Ney Fr"'''co Pre.· -

d t d t I

-

UI'",
.•-_p" anais dotes 'ortistico8, en a e enVIa o <6U estimado em B:marial, on- re a ar

.

es e Jo�na ....
' . ·pres.ão. A grandeifamIlia que,r lias pa.rtes comlc8S junho dde '!li.I). ndovecent!ldseepvlara e pUblic;ção Declaro sident�, Waldemar Grub de. Bua morte foi bas,' --. t:I0Je festeja .mals umr' Wolowskv foi semmreUd' ti treze. omici Ia o e resr n .

b V' P 'd t D . nat Ilcio a sr'< FrIed� lan
." 'ii

-

quer n�s .. rama, cas e
d"t It tambem que os declaran.tes a IC� - reSI en e, r. tante sentida,

J a 1'1. <1.t ma das que não podiam romanticà.s, uma ves que
te �ehste, ISlrJdO emf'lh aPdo'j vão casar em Penha Luis de SOUZ8 e Dr. Abe- A enlutada fa'milia Cidral . sen Mey, ffposa do sr.conformar se rszllo por t 1 d CUSIn o, sen o I o e .

l rd F Mont"" eg O Leopoldo Mey do nosso
.

.

"
.

&parec�m en re aça os o
'0

. h' L d A Jaraguá 19-5-1941. a o. ,-,11 lO

ra'l apresentamo� nossas con- ,
•

que Viana estava orfll á d di o ro ud
.

erme ange e e U','
dores l"l'z Oome" jo"o d I- • alto comercl'o ..dez' anos_,. E a sua riqueza I ;::c�, 8b���:Çã�: o sen

-

gusta Milke. Lange. . I Edital n. 1.228 de P�ul; e Franci�co F. o enmas.
_ Hoje fez anos o jonmc' llada ·m�ls 'resta, o qu� timento, filosofia e o a- El�, saitena,. domestica, j Rolf Albert Ballok EI Ur Fischer Conselho. Fiàcal. Angelo Piazera auxiliar do..

'

t lião a impedIra, de '6stu- mo·r. . naBclda em �Iu�enau, ao� Isula RQgate Dornbusch.
. OutrQsim informo a Va. Escrivão Ney Franco .

.
' dar.medioina.,e ganharl O desenlace de cNAU quatro de· Janeiro de mil Ele, solteiro, comerciarlo 58. que a posse da nova CALCEHINll _ AmantÍij completa mais(I ,a vi{fa �omo"·enfermeila FRAGO DA VIDA-, fu- n,?v��entos e �ezesete, do· n�scido �esie distrito, aos Diretoria. se dará. no dia um aniversario o jovemA �

J

DO' hospital �� V&:rsovla, gindo inteiramente aos. �Icl1..ada e reSidente �este vmte.e cmco de novenbro 21 de Junho p. vmdouro, O IOIICO POR EICULEICII Hiran Cres-po, filho do nos-Não ·re�li:n.CIQU porem, moldes comuns das

p�o.,
distrito, .em Itapocusmho, de mil nO'9'���ntos, r, qu�. ás 20 horas no Salão so redator sr. João Crespo.8� deseJO de vjDg�r s�u duções cbematograficas, sendo filha de Bertholfd torze, domicIlIado e resl Buhr, pGr ocasiElQ àum I saude das creançBS _ Dia 26 transcorre a

.

pac e libertar o patz. V� é algo de profunáamen- Hefter e de Ema Trapp He· dente. neste Esta�o, em baile que se realizará, e A CALCEHINA contem to- data natalícia .da sra. H"ele-ana é a �l�� de moVI- te E'mociónante e huma-',
ter.

" 1 Canomha, sendo filho de que ficou . denominado dos os saes necessarios e indis· na Mueler, esposa do sr,mento .revolucionario.·A no! Jaragua, 12-5-194. Jollo Ballok e de Helena «Baile da Pelucil'l:t.
.

pensaves ao organismo em for- João O. Mueler, nrgocian.mOCidade. fnteletual a

I Edital n. 1.224 Vasel Ballok: .
Cordeais Saudações m���e'!:t� ����ib:o, fortificaos te nesta praça.

.. oonsidera com? chefe e !Ie. Artur Kanzler e Maria El�, solteira,
. d�mestlca Francisco F. Fis�her muscolos, calcifica os ossos e os Viajantes08 velhos se.:OV;ldores de III Sangue. Sangue - Sangue 11.1, WeIter:

.

_ n�s�lda neste dl�trJtot aos Secretario d,entes e saneia os intestinos
. Seguiu dia 20 a . passeioeua familia puseram ne 1�lt

'

II Ele, solteirc, ferreiro, nas vI!lte e nove de Junh? de As creanças que tomam CAL· para a Capital da Republi.(', la todas as SUBS esp�· I. SAN'UUENDL .' cido em Jaraguá, aos dois md novece�t?�. e vmte � Pharmacia de Plantão ��i�t���ssão fort�s, alegres Cil'O disctinto jovem Val.ra1íças, toda a le. E, aP.!3· III III de abril de mil novecentos quatro, doml�lha�a e res I
EsLrá de plantão ama

Dae CALCEHINA aos vossos 'demar da Costa onde per'lar deste gra�de herOls- .

e dezoito, domiciliado e re· dent.e neste distrito, .em es filhos e ficareis tranquilos

I ma.necerá por algumas se ..

mo.e sacrifiClo o movi
III(F I II M) III sidente neste dhtrito, em ta Cidade, sendo filha de nhã a PhartTIdCiili Nova Nas Pharmacias

manas.

�r::ro:c,�Q chega a ser

11'1 un::::if:a:te :::�'III t�r·.��d·��n:i:.dOJ��i�rd! ���:Ú. g�;�g�:��. e de

, E' um peIiue � I --.....,,--=------:'.:--,Rolando ein direção as do com 8 elementos tO';l1- d AI' S h Kanzler J ()a-O da Costa C.id ra Ilanl'cies a onda deliran IIII cos: Phosphoro, Calelo, '11'
e vllla.o n :. E para qUê chegue ao rt T _.,iII..

'f "'d '1 1 eir 8 11- � Arseniato, Vanadato� etc. I EI�, solteira, domestica, conhecimento de todos pas, amo ece., o "O$�

"r
e 08d pr S o nlh· O'd

II
Com. o seu uso no fun de

III nal3clda em Jaraguá, aos
sei o presente edital que Trate ..a, sem, .narcotico'S: l

Rosa da Costa Cidral, filhos, genros,vres as murb as e o 20 dias. nota· se : d's de julho äe mil . .
. o

nétos e demais parentes de João- da Cos-silencio, é toda recapta
I

1. - Levantamento,geral
�II

ezesel
t torze do-' .será publicado I?ela II'qpren' "J�

"ta Cidral, falecido da vila de Bananal,da e P"asads
.

pelas ar- das forças e .volta Imme- n�v.e�en pS e q�da t· .

. S8 e em cartOl'lO onde se· �"''''?''';'''';:�����'''''',\;.'',',':'?.:l,l.,.•....••-· � -;:

t d
.... .,

. diata do appetlte. micillada e resI en e em
rá afixado durante 15 dias. .I." _- 11,'�) . agradecem a o as as pessoas que os au-mas. ..

I 2. - D esappareclmento III Bananal em estrada Schroe' S' I b dp'
Em geral, o" nmt;i!j'9s ,",ont,ra a to.....

xiliaram na hora de tristesa e dor por que passa-Deslumbrante monta· por completo das dôres de d r sen'da fl'lha de Fre.-le" I. a guem sou er w Im· em oe" de trata<em o mal, inOen.i-
h'e ...

d t s para bilizam o orllani.mo. E' o .,(feito do ram, bem como as que acompan aram os quen-
�

.

gem - Scenss' emocio. I' c�beça, insomnia e nervo· II .

'

w It 5 fia Tromm ,!f Imen os acuse o
narcO-tico. No emtanto. é pr.,ci... Ca. dos despojos até na ultima morada,nante� de Amor!.. Trai· i sismo .

nco e er e o fms legaes. ur dé.apparecer a "'••e. que che,
b I d f t doPI , At � d' E pi III

3. � Combate radical da

I Weiter..
. A,.tur Mueller ga qua.i sempre, á. '-peiores eon- Agradecem tarn em as pa avras e cop ar oço(j... ,es'ß os ... e 8·

depressão. nervosa e do
_

Jaraguá, 14-5-1941. Eecriv.llo Distrital e Ofi- .equencia•. E até I)oje. para o tra- revmo. padre Ouesser. Convidam t?mbem aos _pa-oDügem...

1'11
emmagreclmento de ambos

I .

R .. t Cl'}
lamento d. to..e cOt;llinuarn a 'pr.._

rente.s e pessoas amigas para a mIssa d.e sehm,oos sexos Edital n. 1.225 Clal do eg18 to VI . � ..Iecer .-ertao plaDt-a•. muito conhe-

d B IN f d Vid 4, __:_ Augmento de peso d d cida. da medicina caseira: a grinddia, dia que se realizará na capela e anana , I as• au rago a a-,

III '1 II
Alcides Fernan es e

a labeiia. o rhum de darnaka, o 7 1/2 horas. do dia 27 deste ,mesoO su"er.film qu� será variando de 1 a 3 klOS
Oliveira e Adelaide Floria· !luaco e. 8obr.. tud.o. o agtião. Ei. o

exibido 4a. e 58. feira, di
III

O SANOUENOL é uma

II ni: . j::9.:�I!C;or::':I�i:,,:i:.�� r:17;:�� ���������������������1as 28 e 29 dé maio. IJ grande d�s�.?berta scienti- Ele, solteiro) lavrador. BotaI IJJaragua'\.\. 6orinçiio d�s&a. pla.nlao. To•• não (a... DOIS NOTICIARIOSD
.

ific s acto
.

ca, - oplmao do Dr. Ma·

II nascl'do "m laraguã, aos " " 8PC,""', parar a to""e. com uma ou

t ê
OIS magn 'O .

noel Soares de Castro"
duan_do...... ':fres .id.os !.aa'BIn para em lingua por ugu zares que na vida real são tres de· dezembro de mil
o tratam ..nto comple'o. Iõ'pcrimen'..

-

O j P BEftLlu,marido e mulher,-·Chsr· novecentos e dezoito. do· Proprl'elar'lo .' Angelo B.enella Toa•• io�o ás primeiras ma"if�sta- Eslaçao: .

-

.

m
I L .I t t çõcn. Só !hr pod("ra (sít�r he=n. E,,,p:_o_

,
ler Laughton e E sa �n·

A' �
uma· espin miciliado e resLlen e nes e

cblm.ote indicado par" '''' "reanç!!... Onda 25,31 m _ 11855 K ciosche-ster - VaO aoarecer

Vßll a
. distrito em Retorcida, sen· Boa mesa. Completo' ser· 0" goo.o muito "gr ..dn.el. Pr.,.ç" do

Hora: 20 '�"20,15na te1a do Cine Buhr em
.. garda tIfO

do filho de Honorato fero viço de
.

restaurant. Chur- ��;;,:;:�:o:;c;�7 ::�:;l:' :�:�:::�a:: e 22 a 22,15«NAUfRAGO DA VIDA» . aoalvopou nandes de Oliveira e de rascada todos ossabbados cioe::n"nde-Qcnmseuende,�çopa:a HORA LOCALt I· t '6 tes d d qui ·"'lS S b· R b la de Oliveira c. r'. úß7. R�o, para recebe ... , gratis,
• ..,. ..

como par es n egran I co usa a, uaS ma h... a ma a � .

..

e domingos. Bons quartos. 1>.'" ,;,[-odo hi.toria. pa�a (.'r""D�.n•• Dus flt t!C1H,r108 de ultImaele um dos.mais curiosos de costura marcas «Pfafb I [:Iii, soHelra. domestICa. '

hora, dhHiamer.tee' pitarescú8 rOID_ances I e «Singer», duas bici�,e- nascida em J�raguá,
.. aQ?

Iaté hoje apresent,aaos na tas usa'dl),s, encontram' se á �eis de novembro de mil '

�.
',.

'�" !.':1:- _,_ , •. ',.téla, r9mance este qUß á venda na residencia de tto'C'ecentos e dezoitÇ>, do· FRACOS' E ANEMICOS I
percc.rre toda a gama do Reinoldo Rau miciliada e rtsidente neste Tomem: .

8entimen�0 humano, des· distrito, em Retorcida, ,sen VINHO CREOSOTADO
de 4) drama mais emocio- MOTOCIcLETA' do filha de. Eugenio Floria- Do Pio. ao. Joio doi SIlvo SIhoetn
Dante atê à mais irres, ZUndapp 7 PS ni e de Maria Floriani. I e-......_ ..._,
slativel comedia.

. 'pouco uso em perfÚo Jaragu.á, 15.-5-19.40. TOII8IO atraente e medito,
..

&lntrecbo de cNA'(jFRA- estado ve�e.se 'por pre· EdItai n. 1.226 R,,� .

� 10 A 1 a em Çl) de ocaSIão.
.

Oswaldo Schmidt e Ju- , BronchitistO D! V ;n�l�s que Informaçõ.es nesta re, liana Andre�ski:. Escrophuloeev���onu�:o:,eQUeDa ilha" dação EI�, solteiro,. oP9rav.d., Convelee..çaholandez8
.

tendo como
O· amluncio é a alma nascl�o em Flomm�po�s,. VINHO CREOSOTADOocupação 'unica embrIa- ".

aos v.mte e tres de Jun o!. 6 um geredor de •.ode.
gar-se diariamente, e uma do negocio! de mIl nove.centos e doze,

"

"

Os festejos

As 9 horas desfile
91/2" inicio do tiro .

) 2 " Proelãrnação do novo rei
n . 121/2" almoço de coníraternisação
15" domingueira
21" baile social
serão abrilhantados pelo Jaz do Circulo

Operaria de [oinville.
A diretoria

"

- Papae! Papae! .. ,

Eo velhinho vae passando, vaeseguindo, sem falar,-:- sorrindo,
apenas.
Com 08 anos as cousas vão mudando, tambem, Crianças, ho-;

men,ç, depois; mulheres - crianças grandes - chega (j dia de so' .

frer, cada um por sua ve:.:, como se não bastasse a incertesa da
vida. O velhinho jà foi moço. Ja teve oito anos... Brincou .. � De
pois creceu; sonhou como todos sonham aos 'Vinte anos. Dizem que
chegou a fazer uns versos ... que ninguem teu.

.Envelheceu esperando um bem que não era para ser seu. HOJe
quando passa pelas ruas, as crianças chamam-no de Pae. Tornou
se um brinquedo humano.
Papae! Papae! .

E o velhinho vae passando, vae seguindo, sem falar, - sorindo
apenas.

Velho Têma

tt

Soci�dade de Atiradores' Jaraguá
Levamos ao conhecimento de nossos associados

que no dia 2 de junho, as 15 horas terá lugar uma
Assembléa Geral, onde alem de outros assuntos a se
rêm tratados será deliberado sobre a renuncia do pre
sidente e consequente eleição dó substituto.

Iaraguã, 21 de maio de '1941
'

A diretoria

eine Buhr

c;...)

Moyerle BCDnekampf

• A "moleza'" que o CIIJIl!fO .nle.
Dão é preguiQCI: é apenas UID

siin� da doença que o aflIg..
• Volle a .er ativo.,cheio de
saúde e força. tOlDando o

vertiadelro remédio doa
�pcil\l.clailo•• tônico.gerah'

':I,MPALUD'5MDI Mais vale. , .

deste, UM góle
que dos outr.os
muita dóse.

VENDE-SE

uma .maquina de escrever,
.

nova:.'
Preço de ocac;ião

Informações nesta redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


