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A efieleaeia do fOlDeato ap'leola Iem Saata Catariaa
O I· d

-
' I

aI' rca a a pt"oduçao do trigo num ano

O incremento de outras cu.lturas
o «acordo» firmado entre cl de semente de cevada e 10 mil

Misterio pe Agricultura e o mudas de lupulo, alem de ins
Governo de Santa Catarina, trução técnica á respeito. Corri
para desenvolvimento das ri- o apolo da Secção, afirma Dal: Oiretor·p�oprietario: HONORATO TOMELIN -'_ Caixa ,IZ -:-, Tel. cCorpovo. -,- Redator; João Crespa
quezas agrícotas : do Estado, vy distribuiu mais de 15,000
foi a pedra angular do ausplcí- quilos de sementes de linho na .._ ��•••
oso 'progresso econômido rea- zona norte do Estado. AUO �
Iizado : ali nos dois últimos 'O fomento da produção da,
anOL 'Pm in�rmé�o d�� ba�tlnh� un��e millio �- ���������������������.=���������������������������������
acordo», dirigido pela Secção cançou cifras jamais ali atingi- Visita Dústre

, de Fomento Agrlcola Federal, ,das, tendo a distribuição se e-
foram Instalados em Santa Ca, levado, respetivamente, a 40 mil . Pelas íntermações Iíde-

-

tarina seís campos para a mul- quilos, 5.540 e 19.28Q,quilos for.,., dignss qne !l08 torem
tipllcação de sementes, respe- n.ecldos �os layradores de va- tomecídes Jaraguä 8,- 'A nossa campanha pa- I Esigard Wallace, -O an. Zagreb, 17 (Stefani) Berlim, 19 tfransoce..-
tivamente, em Tubarão, Lages, rios mumcl-pios. ' '. . I j dtO t

- A i m p r e n s.a desta an, agencia, alemã) -
S. Pedro de Alcantara, Perdizes Esses dados que foram apre- guarda e príncípalmeate rs ae organ zar uma pe·, o 'o error,» - & ras

cidade continua a dar Carros de combate ale-
Poço Preto e Canoinhasj ,

três sentados ao agronmo Carlos de I;a colonts ungare, 8, vis! quena:mbltoteea para 08 J',homens justos. e -O ho- graúde ímportencía-: à mies Iameeram se sobre
campos de cooperação munlcí- Souza Dl!arte, respó��end?, pe- ta ilustre doMitlistro ple- ,Q.o'entes do Hoapítal S. mem do Hotel' Carltún,. Y

pais situados em jolnvíle, S. lo expedle�te do MIntsteno da nlnotenctaeío uugaro [un- José, vae .eolhendo os !para I)S doentes do Hoe- adesão da Oroecía ao' baterias b.ritanicas, pe.
Bento e Mafra; um campo fede- Agricultura, pelo sr, Fausto =::':

'

'1 f t Ch I ít 1 S J é pact,o Tri,plice, e a jornal netrando em sues posí-
ral em Cruzeiro, e três campos Luz, chefe da Secção de Fomen- to ao n-osso ,Oüvel'ßt:, O' prnne tOS ru 08.,. e·

; p
8 • os .

cNovf List- saltenta que ções reduzindo,as a si..
de cooperação com particulares to Agricola em Santa Catarina, snr. Nicolau de Horty Jor., ga-nes ás mãos OB primei' Os n08SOS agradeci- a primeira conseqnencia Ieneío e apoderando· se'
em Caetano de Sousa, Graciano adiantam ainda que a area .cul- ruhe, do regente da Un- ros volumes .envíados, mentes ao er, O'88Sio Me-
Peron e Manuél Prã, municipio tivada nos 10 campos ultrapas- gti8 S Excia que, via _ por alguem, de lóra do deíros, de tal acontecimento é de numeeosos canhões,
de Bom Retiro; duas' escotas sa de 2.531.0000 m2. ' "". iii, 'd ,b reforço a posição inter.
elementares. alem de vàrios ou- A Seção registrou ja 1.5� Ia- Ja em carater partleular, mun c p c, on e c egou, nacional do estado cro' ,

tros serviços uteís á agricultu- vradores e crtadores e empres- ee encontra atualmente enfim, o nOS80 apelo. O "Correto do Povo" t o J' 1 f' ',Berlim, 19 (Transoce.
ra, todos eles em plena atívída- tou cerca de 250 maquinas a- em visita á colonís un- sr. Cassio Medeiros, Ia. ,",

a a, orna az em an, sgeucía alemã) -- A
de construtiva. grlcolas, alem d,as demonstra-

gara no Estado do 'para-I brlcante (10 afam,lldo «Fer-I ,:,

,

' 'd
seguida umCa comparação aviaçAo ínímíga voou na

Das diversas campanhas en- ções qu � realiza sobre seu ma- A. t d d t b ,mento Medeiros. de BIn- Notlcian�o o. transcur1so de antre a, roacía Uvre noite passada com eecas-
centadas, destaca-se, primeíra- nejo. nG, pre en en O am em, , "

nosso amversano em o e' e independente governa- f' , b : AI
mente, a do trigo. A intensifi- 'Tão eficiente tem sido a exe- por oeasíão -de Bua pas- I menau teve a bondade maio ultimo, cO Rio Negrense,., dIP '1 i i k

sas orças so re a e

cação do fomento desse cereal, cusão do "acordo" de fomento sagem por Jara uá ViSl'l
de enviar tres volumes orglo d7�i�ado aos interesses O pe o c og av n c - manha setentrional! lan

pela multiplicação de sementes a�r!cola em Santa Catarina que,t 1 i'
g 'd", do' cÓl1sagrado escritor d? mumclplo para�at:nse de e a Croacia submetida çando bombas esplosiva8

selecionadas, foi coroada de êxi- rema absoluta confiança em
ar a co on a ungara ec>,

,

RIO .Negro que AnstIdes de á supremecia se:via. O e incedlarias causando
to, traduzido pela crescente coo- torno do serviço por parte não ,te Municipio, que se dará

,

-

' AI!"elda Becker segur.amente jornal conclue afirmando d' t i-
peraçãö dos lavradores catari- só do governo Nereu Ramos, co- em fins do corrente meso

1Jp'derti
onenta,. estampou o chche �e ,',

O i d h J
pequenos an08 ,m9 er

nenses, que aumentaram de on- mo tambem da lavoura estadu- Esta noticia nos ',HZ· etg
nosso dIretor. Honorato Tomel!n que

a,
roac a e o e ais e peasoaià.

ze mil toneladas a produção a!. A ação pessoal desse Inter- ,comas segumtes palavras cUJa dá todas as garantias de
triticola para 20 mil da ultima ventor em beneficio do "acor- lembrar que a imigração '

1......-:" �ondad.e muito nôs pellhor�: que, mesmo neste, setor '

safra. Nada menos de '62.500 I do", Visando o progresso eco-' ungara deste Municiplo
" .

cA CIdade de Jaraguã, no V!- da Europa a nova ordem
Ankara. 19 (Tranaooe.

quilos de sementes de trigo fo- nomico de Santa Catarina, pa-. completa este aDO o seu ','
' smho Estado de Santa Catan- A. li '.:I sn, agencia alemA) -'

ram dlstribuidos gratuitamente ra o qual muito se empenha o i 'I fi' na conta com um dos melho- serG rea za\,;a. Reinà alegria nos clrou·
pela Secção. ,Presidente Getulio Vargas vem

50 an versal o� pois o
, res semanários no interior da- li

As culturas da cevada, e do sendo, por sua sinificação e u-
exatamente no, ano de quele Estado. Trata se do ex- Berlim, 17 (stefani) -

los po ticos em conse·

lupulo, quase sempre pequen�s, tilidade" muito apreciada nos 1891 que os lYrimeiroB celente jornal «Correio do Po- A importanciadOß ataques quencia de assinatura do

t�v.eram assistêQcia efiçiente, meios federais e nas classes ,emigraotes ungaroB che- vo� cuja data de fundaçã9 foi, aéreos sisteínaticos' por pàto de amisade 'germa ..

tendo. os, agri�ultores registf�dQ' pr�dutoras do prosperG Estado- garam em Oarlbaldi vi'a' comemorada brilhantemente
parte de, bombardeiros no.turoa, aSsinado ontem

rec:;ebldos maIs de 7.500 qUIlos suhno, BI
' , no dia 10 do corrente com uma á Ue

Da «Gazeta de Noticas», do Rio um.enau, edição especial e inauguração italo- germanicos, contra, no ,
,

____�---------------'----- Sobre a chegada ,des-
'

de sua novas instalações em 8S bases navais, do Me.
tes nos reservamos dar predio proprio, recentemente diteraneo,'é demonstradal Ankara, 19 (Transoce,"',O'd N' G O D b' c'Onstruido., i 1 Ie)UVI os - anz - arganta - lhos - ores de cabeça rebeldes em reve uma reporta-' O «Correio do Povo,. com- pelo receute ataque bri- an. agenc a a emG - A

CLINICA ESP�CIALISADA 'gem mais detalhada. por pletoú naquelle, dia,23 ,anos de tanico contrs a Siria, o proposito dos rumores

DR. SAC:>ALLA AM IN hoje nos seja dado o en, circulaçãQ e ha quatro anos_p'a qualtornou se

necessarlo,'
de 'certas agencias es·

CONTINUA EM jOINVILLE sejo, apresentar em 'nos, p,resente. phas,e vem sendo ente.- nAo somente com fim trangeirss, que a Alema-
Consultas: jeronymo Coelho, 60 - Res.: �bdon Baptista 180 so e em nome dos unga '� ���::n�oent�0�i��gI1�rn��I�tano��� de propaganda, mas ain- nha e Rumania terl�m

ros de Jaraguá,' aB bi)us' UM' C'
' .,

, norato Tomenn. .da e prlncipalmeDte, por, imvadido a Russia, 08

vindâs ao exmo. Snr. -Mi AL>ICE-' POR DIA No diado aniversario do alu- que Londres reconheceu ,c i r c uI o s competentes
COlD' 'licenÇa, senbores gramatidos nietro Nicolau de Horty ,DÁ, SAVOE E ALEGRIA' dido hebedomadario e da inau-

a ,gravidade extrema da desmentem
'

categorica..

Jor ,guraçã9 do seu novo predio 81'tuanleo q,ue é ,uma ime-, men,te, estas noticias.
, toi homenageádo e, sr. dr. Pre- va.

Decretando 'a obrigato· j' ,José Firmo ' . sídente da Republiça, com a diata ameaça contra o
,

ried�dea da nova ortogra- calcular' quatro milhões de Bar e Café' CatariDen&e colocação do retrato de sua EX- caoal de Suez, para eu Berlim, 19 (Trausoce·
fia ó governo não suprime francos a França' ga�tava "

cia. no gabinete do, diretor do ja defeza prócura-se pre- an, agencia álemA) - A
f C,onv, ite (Jas frequenta,dores,

' �Correio 'do Povo-.
"

somente a con u�ã(J e a com as letras dobradas Durante o ato astiveram pàrar uma, vasta zona, aviaçAo' br1tanica incur·
caba 'com a balburdia exis de suas palavL as. E chegou ,Procopio 'Pereira Lima Junior e José Albus presentes varias' autoridades de aQAo diante de seus sionou na noite passada
tente: presta' um enorme e a um!! espEmsa cbnd\lsão, O primeiro atual e o se.gundo ex"proprietarió :do fazendo se ouvir diversos o portos.

'

com escassas lorç'as a

incontestavel serviço' ao 'Posta as COI'saS nestes " , r�dores. Aos pre�entes foi ser- B li 19 (T t d AI h«Bar e Cafe Catarmense:9, conVidam aos frequen _ VIda uma lauta mesa de doces er m, raDsooe· noroes e e eman a,
1101',50 idioma, ", termos, póde parecer um

t d d t II
' '. t

.

1.- d e um profundo copo d' dagua. aD, agencifl. ale'nA) ...,. atacando uni.oam�D'8
,

Esclevia-se, ultimamente, gracejo, mas não o é. Si a. ores esse es. a e eClmtn o para amanJJa,� 9- Ao brilhante cf)lega, apre- Tropas alemAes catura- bairros residencia8'e hoa.,

np Brasil, de duas formas as crianças &ão obrigada$ mmgo. das 17 as 19 horas tomar�m parfe 'no sentamos os nossos ;cu�pi'imen- J;'am n� batalha de Sol,um pitajs" ,

,I

,dlv�t:cS'as, ',�iYr?s e, j�rnai§, � ).Rer:m:!!l�.,=�r �,)l,a.� :,�,:cJª, lunclt ct.e.",�esped4faSt. ijLle::: of�temm ,a ,�oçlq'J_ gú� ,�QS,» ,

'

,�Q tanks' b:rit��cQS� aleD!. "J.

"

,ado,tavam grafiaS diferentes malS • dOIS ou' tre"S 'linos; se -,:rtgnarem compàrecer ao ato' de transpasse do. , dé gEIl'D,de' quaotfdade de
" BerUm, 19 (Transoce·_

uns achando que as devi� por causa das letras dupras acredítado bar ao seu novo proprietado. , "B
,. di' -20

tudRS especies de mate",' an, a�encia alemA) -
am. simplificar e outros per· e si durante, esse, tempo "

" om ,In ce,..., rial de guerra, in'Clusive Carros de combate ale.
maJiecendo, obstinadamen- he: que pagar a professores acbam? canhões de campanha, mães lançaram um ener"
te, ,dentro da for.ml!, obso, e que çomprar material lasfliufo Rocba' glco contrataqueDa freno
leta. do 'regime antigo. escolar, os milhõ.:s �,empre "

"

" Ad acões da Compa- Berlim, 17 (Stefatil) -
O resnltado, era o. mais se vão gastando.O calculo J!Jxculsivamente: para molestias de, olhos, ouvidos, ohia. Siderurgiéa estilo Nos ceus do> Mancha, os

te de Solum, decidindo
, naNS e' gargant d d i!d t b

.. suas fQ-rl'!a8, lavoravel.
anarquicQ passiveI. A int."r. é, pois, muito exato e

a. sen o a qr: r aB sm em
caças notur!108, depois mente 8 s�rte da batalha.

ferencia do governo foi a legl'tI'mo
'" Dispõe de aparelhos' os mais modernos para exame de por gehte fie !)o&ses d 1 d

sua especialidade. 'd 'd
O sucesso, a Cllnça o on-

consequecia de um exame O argumento é condu "re UZI as. tem, a�ateram esta noite
de um estuäo que lhe deu dente. A sua lagica talvez

Richlin. Rua ,do Principe. fone, 334, jOlNVILLE Consigoemos O fato. Eie 9 aviões· de bombardeio
a convicção do, mal que seja a causa mais profun- ' vale como um excelente britsllícos.
estava produzindo essa da dos gramaticos não o Uma organização que honra indlce, uma' prova. de

duplicidade ortografica, cri-I aceitarem, indo ás origens Santa "atar.-'na '. ,'! qesu:" jáCI)el.xSßtst�conmO aBfqliuSaillando difiéu!dades ao ensi- mais remotas das palavras ---" <:'.-

no num pais como o nosso para provarem, com exem 'na!iá Be' püderà' erguer
o'nde ele é tão fundamental pios eruditissimos, que

A Mutua' Catariaease de grande e de belo:

e Recessario. somos parcialmentc ou Séde em Blumen,a� ,

confiança.
Contra a grafia simplifi· inttiramente analfabetvs. Antigamente, tudo que

ca já falaram, as velhas O governo está d,e pa-
Entre as organisações O mais seguro indice de fosse injcistIva do gover·

vozes cdurras dos nossos rabens. A simplificação que se destacam no com- prosperidade reside,sem du- no era olhado com reca·

gramaticos, mas ela é infi ortografica ê um grande puto das atividades econo vida, nas diversas reservas los justificf!veis. Hoje; é
nitamen�e mais vantajosa passo para a alfabetisação micas do nosso Estado, va· q�e a Sociedade j4 consti bem diverso (i) panara

e mais logica do que a brasileira, Para que filoso. Ie reconhecer o papel salien- tulU no curto prazo de suas ma do, Brssil. Realizá

antiga, I

por mais que á fia C�jm PB e Lntas letras te que a <l:Mut1l8 Catarinen- operações, mos uma revoluçßo pa·
mesma se ,oponham os dobradas nas palavras? se de Seguros de Fogo e1 Af6

" ra operar réformaE', ro-

'vinte seeulos de' sabedoria Estamos numa fase de' de Transportes Terrestres II d rfa ,as. l'desedryas'bcu!11u. formas que atingiram to-
" M 't' •

a as, OI alO a Istn uldo d t d 'd'classica dos contadores de smtese, de claresa, d,e pres' e", !\fI Imos vem represen· d
' os OS, se ores a. VI a

t d a to os os SEgurados, o b iIgalicismos e pronomes mal sa. Escrevam\ls os voca-
,an !lo . luçro de 10'/, nOB exerci

raß eira, }

colocados, bulas exatamente, como os Digno, d� - coment�rl� é
cios de 1939 e 1940, van.

Lançando no mer(�Ili1o
Medeiros e Albuquerque pronunciamos e deixamos' Q balanço que essa ,unlca tagem que nenhuma outra

aB ações da Companhi,8
fala na paciencia que teve que, falem os senhores Se9luadora

. CatarlDen�e C h Stderurgica Nacional
um pensador russo" de vernaculista, ,ta�o chel'o de al?resenla" cO�_' referenCia ompan ia de Seguros (lie o governo, diante' do

á t f t rece aos seus clientes.
nome Navicow. ele se deu si, mas, quasi sempre, tão s suas 'rans�ç_oes e e ua·

'O sucesso que corôou 8

ao trabalho exaustivo de' v.asios na realidade, .'

das no exe�clcio �e 1940, ,s fato,res preponderan' iniciativa, passs H tür a
,

e o qual, fOi publicado na
tes d? suces�o da -Mutua cértesa de que OE! seus

,

'

_ ,edição de 10 de maio ulti· Ca!anne�se de Seguros. nobres e patrioticos es

,Vende-se OU alu.a.-sç mo deste jornal. re�d�m, me�avelfl!ente, na 'fôrços estão sendo alc8-O.
8 ' As respeti:vas cifras me. cfltertO�a, �nentaçao, que a ,çados e cornpreendldo�

Urna casa propria para hofel (Hotel Brasil), Ihor ,atestam o notavel de ,sua
. �Ireça.o Ie C!lnselhos por tod&B as cln6ses' so

com um born' pedaço Ge terreno, á rua CeI. Emi.' sen*olvimento do novel; :"dm,JnI,stratlvo e FIscal vem clais do BrlisH,
lia Jóurdan, situado bem no centro desta cidade. empreendimento regional, Imp�lmmdo aos, seus ne' "Nad� ha malS confor.

T t r O r d d' h d' d em bôa hora fundaào por goc�es, a 'par de um �o. tactor di} qUe isso.
,

ra a com ,P acura ar os er eIrOS o elementos • destacados da delar serv,IQO de agencla-
dito prédio, no endereçp seguinte: nossa industria e do comer mepto" e,ntr'egue a demen

A 'd Oet r v 160
'

t f 't t' t d Berlim; 17 (Stefani)-
vem a U 10 argas, ' ,cio.

'

os per el amen e In egra os
Ao sul, de Plymouth foi

na industria de segijfOS,
'�_��22�.m;mo���WL�7I2:�:D�� bombardeado com visivel

\
' , ,

"
'

, '� A reCEita de' premias, sucessõ, um navío mer- Parada de tropas al�mãs em &'I'ajevo frente a

End. Tel.: «OROMAIA> ,�considerando o restrito. t h·t
.

d 3000 l l
-

d t
", Cod,igos: ,7Ze,

campo de p�ão da' Sode,
oan e lIr1,8mco e, um genera, a fYf!'taO �ran e as comfjmora,cões pe'

BORGE'" RIBEIRO'
7R; y toneladas. 'la data,au'tversaru! do F.uihrer do Reich. ,

cr, , , � dade e o qual por hora
'

A. B: C. 5.a t:d, "'"""

t
- f'

, "
'

I não ranspoe as rontéiras ��XJ(�DC:IOC(��)C�
.-. do posso Estado, e tam�em :II! •• -

G I� levando em conta üs 28, X L d'"
.

'I� mezes d� operações, é, bas I I q 'U 'I açao e ra' ,

"'""" tante ammador e demons·

I
I

• O''"''''n' ç" CIm;o·'I'-a" I tr� a corifiança �ue o pu·
'

em sapatos para senhoras, e crjancas

I ..

IV I��", ", 1;;!}:�:J:�!f�i�!::�::1 P'neu,',s" '�B'i, 'r''a',',s,-"I';I " �EPRESENTÀÇÕES , I ii preferencia dos'Catarinen .

�
D�SPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS Sf'S e de todos aqueles que I.

• ..
E M B A R Q U' ES· .' I

colf!boram no. engrandeci vende ainda, por preços' tavoravejs.
• _ .

,

"

,,' , mento deste Estado.
'

:•St\9, F�A.NCiSCG DO SUL
,

Esl:ado de Sta. Cathari�a Brasil'
,

' São seus rçpres\';ntantes
,;••, (:l",,;,j ,,�3' ,;;, " f", ' ,

, ,," '"
" ..

,'"

'

"

",
, •• - 7Il: n�;�,taçi�a.de õs senhores'

;" ,,�:ee���?FL���2�2���R�7Aey&.9>\W". May'& Fischer.' RR)CX)CC)cx)cx)CX;�Mj,(�;C()(XD�I:IOC:IOC""�;)OjiX)��goQCX':)c�
./'_ y .� :.�::

.

�

'"":,:,;\,,,:�,:�:,:;,/'
i' "\''',',;:'''::\ I

",c"? .t.:
"

•
", ',�

s. catariaa' NI

. ,

Sabado, 21 de Juabo de 1141 N. 1.08Z- laragDá' -

Livros ,para, C)S doentes do
, "Hospital Sio José'" Noticias da guerra'

Brilhante a estréa do
Circo Continental
•

Roma, 17 CStefaoi) - Estreou ontem nesta cidade,
Deverá .ser iniciado den o Circo Continental, e o pr,imei·
tro em breve� o encon�ro, ro espetaculo alcançou um suo

desforra, Da cidade de
cesso que ultrapassou as espeta-

, 'tivas.
�.

'

Rom!!, entre aR equipes .', A aplaudida compania, que
italitlDa8 e hungaras de Conta com um conjunto de ar·

tenis.
' tistas seleçion�dos, assim como

uma grande colecão de animais
dará os seus ultimos esperaculos
na noite de hoje e It tàrde e
noite de amanhã, com variados
progl amas, nos quais o publico
jar&guaense terá ensejo de ver
os mais arriscados numeros de
equilibrio e coragem,

,Estocolmo, 17 (Stafani)
- ,Informa se que a Sue.
cia, desdt� o inicio do
conflitc até o plesente,
dispendeu três bilhões
de coroas para a defesa
nacIona1.

'

) CAIXA POSTAL n. 34
Rua Man�el L de, Andrade, 14
, TELEFONE n: 155

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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0111
0121
0173
.0183
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"

a) Impostos
Imposto Territorial'

'

" Predial
" s/Industrias e profissões
,;. de J"icença

'

,

\

" s/ ExploraçãG�Agricola e In
dustrial

" si Jogos e Diversões
, I\." adic,ion�1 '.

bj Taxas
Taxalf dé Expedfente.

.

.

Taxas. e' Custas Judiciarias e Emolu
mentos
T.akäil dé' Fiscalização é'Serviços,Di.:' -

versos
•

�:l���; ,,778to I

• 3:541$9

268$7 3:282$0 3:550$7
"

'�--'� ..
""-

.' � Bdltal58S5 '58$5 15:000$e 15:000$0
o

���i��-, 1:=�:_��:�����, 1!�;�: 1��;���I� f- "tDeMord.el? do sr: pre- Todo$ preferem o aperitiv-o
109:789$9 5:832$4 115:022$0 94:087$9 130:000$0 elo unicipal torno pu ,

;,' � , P'

"

• blieo que durante o cor- IN.I,� 1\1AllC li ,.,"T R 11 '6' O'" I,

941"'0 3:11ljt2
1ö5:421S1 �,����$$� rente mês' de Junho,' ar- ",.." I( .) ,'o' .'"-.!,.

, .. -

.

:'Prop-r,ole--lar'oIO ..... �n'gelo' ".',enen.,880i4 ' 15:006$3 - .,- 29:000$0 recada-se na Tesouraria �()�.'fJCJpbfc q�e é o melhor!
..

800$0 r!a Prefeitura- Municipal D�PÕSilailo � João 80 Mo,eller
.,'

Rua Mar,eC,bal OêOdOra Boa mesa. Completo ser-
-

de ]araguá e n3 Inten --!_...._.;...___

' "iço de restaurant. Chur·

� 600$0 dencia de . Hansa, o im ------__--'--"--'-...;:;....;....: _-'- ::::::.:' rascada -tod08 os sabbados
7:600$0 posto TERRITORIAL -.���"""""�"""""��"""""'=='�"""""�=�=rJ' domingos. Bons quartos.

'200$0 Não satisíazendo o pa- /-'-'ESTRELA I HOTEL-"
-

----.�---

500$0 �amento no referido mês I
.... . -. -.' FRACOS E ANEMK:OS I

4:Qoo$0 ficará o contribuinte su- -.,. - Proprietario: PAULO T. POSITO _ _ ' Tome.. :
.

2

"

1 jeito á multa, de .20' / . QUA�l"OS. SI:M ";PB SÃO .

VINHO C�EOSOTÂDO�
2��2JI�

,

l;g��:� sobre o imposto, no pri �ESTAUkANTE no pfqno terreo
.Do PIo. Oi..wo-,. s.. ....... ,�

464$B Iioooos. meiro mês sendo então Telefone do Hotel, 1371 Telefone do Restaurante,1420. 2:595$6 3:000$0 f lt b';· di
o

) :1
183$3 400$(1 er a a co rança JU reta . A TODA HOBi{: .

'I
•

257:276$7 406:002$6 500:0õõJO mente. Canja - C-a_marão-p,_c;ixe - Bifes) divsrsos -Frarrgo de
69:539$0 Tesouraria da Preíei- weiha - Oa!inha com petít pois' Macarão á italiana-

'326:815$7 tura Municipal de jara- Filet de pEIxe· Omleite . Ohurasco- Saladas diver-

/U-1{:��.����;_�:?:�;;:��:'ejtu:.:MU"iei.�:
de

J;':!"i.E�N�?�·S. ;����Tf�, P�I\�:to �Vo!�!:���T!��º:;'� .. �ç1, 15 de
����e�:;�O��f/O,.la,!OI';;�

0273
0291
121�
1224

2:170$2
14,:125$9
712$0" ,.145$0 , 858$3
.',

123«

2010
0220

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

" Capitais
, RECEITA DIVERSAS

Receita de Cemitérios .

..
" 'RECEITA EXIfRAORDINÁRIA

Cobrança da Divida Ativa
Quotas de Hscalísações Diversas
Contribuições Diversas "

Multas
Eventuais

239$1_
\

293$1

4120 1:192$5
''': I
433$8
125$0
106$1
669$1
48$8

17:072$9

3:�52$5 4:545$0

2:489$9
. 375$0

358$7
1:926$5
134$5

240:203$8

6120
6160
6200
6210
6230

SOM A Rs...•
Saldo Disponível do Exercício de 1940
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Evitem aS' Tonteiras;
C9licá�"Uterlnas, Ner
vesismos, Mal Estar!

Toaico:!'!Uteitt.,OvaJfano

Pestà ·POpUlar
...,.,. , ,� I

'

J ' s< I
.

� . Em .,e�e�icio do Colé�o Di�Da Providencia

.

' . !

:,\' � "

O_'.(D_ngo ��6 . de JUlho,�.. .

iugar no ·_patio. do mesmo �ol,�gi9: com inumeros
, .di'vertimentos public� c.,.�. �seJam: .,

': Tombola, Leilão,' Tiro' ao alvo, etc
Churrasco�" C�,vej��, ',Jàntar �fê,. DoCes

'1\,; Conifssão:'0 . t

, :4T-AP

:Nem mais um
r·:' ,d,�' .... ,.

.

'Com ,IN'S·tANTI,NA
.

� cl
'.

dor' se' vai.• .

• '
,o.•..•

r
\ ;

.de MARTIN.S'J.AJ�UOA
. Rua Barão do Rio' Brsncn n. 62

.. "l·
. ,

';, ............:)I."'or'

, r

, ,�

,� Va. Sa. jâ abriu u>mkcCq!'ffÄ b�OSITO
�pPULAR» 110 Banco: AgriCQ1#'t�:��,�fiRMfJ
dtr�lu�n.�:? Se ainda não o ��i' p�pcdre
'tm�dlat&Jnlntte n088S[,:liSef1ó,tn'&tDetJQsitoh
q.Q�'V(lj;.aafá I

prop.lf1����" �Q.,.�j!\\l!l!'nlorma.
ções desejadas. ',�,X, ... ' . ',' .i.;.t;k ;;L. KJ

�

::t
�,;;" '� Além da conta «Deposito ··�.qiiuJ.jr. (De
.,postto8 ·i�eiafs a partir de 20$OOo:,{}8Ub.e�
t� a p,rär,Jle 5$UOOt ti�r8�'a;;'q\íàl' fftro,�tmR,'ns(fOs )tifos de ',' 4.�t(J J�/a... p. B..a",:co ''RIttI.
AQJI.: e �.II)ercial de 'Slumen8u mantêm afiia
88 seguintes contas: ":,'l:'F'

' ',- ,.-

c. c. C,,Á).l)'ISPOSIÇÃO , .2,0 %
C. C. C COM AVIS,O ·,eaE.VlO, COl\flm:de con-

,

. t ,di�es na caderneta "'.
.

.3,0 oto-.
,DEPOSITaS POPlJL:A..�SJ.l1.fM,TADOS "".� 4,0 0/0
',�POSIWOS ,A PRAZO FIXO,de," 6 meses

>

'�5 0/0'
1.;I).f:POSlfOS A PRAZo.·,F:lXOJde ·!2 meses' 5,6 'olo�

., ': � Ds ju�o'S são pagos ou capitalizadoe'semestrafmentê, I
; Lt .

,.

"
.

, �.c.rI!!Mi 13.111 .;" ..
c- ...
• �.-r-,\ �,.. ., -�1!-�

.

_'� .....�. dlarfa.

""tB.=:'�:t..�
�••"",.��!,�re

, ..adi. 0.'....� f) tiIItOinal!O•.
" ..........._' á '.'�....." veu_.- Voei

,� abJitidl, .. eDIIIO 'fáe. eftvéDe.'l...,;. Tudó'é__ 'e'iI-wlií'll'lDD
: JIl1I.rI>jltf6. ,

'

- Uma siml>1_ eNeaaçio nio tocará
• caua.. Na_·ha como .. ,'tamollU

.

PilluIBf dABTERS para·o Flgädo,
, 1>." uma .c�ão certa. Fasem correr

livremente _e litro de bilis. e voeê
'.ente-je disposto para tudo: Não cau

Am damno; são suavell e contudo são
mara'rilho... para fazer a bilis eorrer
livremente. ,Peça ... Pillulas CAR-.
TERS para o Fill:ado. Não acceite

,imJt.,�l'�� _�2g,; , ", . C U 'R 1 T' I B A

Pal'ace
:-1

Hotel

Todos ,qu,arios de ap.rta�:los, com .gllll
corrente, qu.enie.,,'e,lrlai} ,

E/�vador - Fr/gorlllcD ." Casinba de J..a ardem.
.

Salas de amostras para os srs. vJa;antes,

,

PARÂNA'

"'l

'Fl'fJAL' JAAAGUÃ .. Rua1:el .. (mUio mordiA 0.115 .

Calxa Postal '1, 65 - End. Telegr.: cCAIXA,
HORAJiHO: Das 10 ás 12· e das 131/2 ás 15.

Sabados: Das 9,00 ás n.oo
Automóvel .na Esta-ção

.

", '\.':' ..

� ..lf,,,,,�;ft;"'�� .,' .',.}t
I

.
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,

Correio do' Povo "

-:-'1( --'
. 21, --'

'

6 �,.!. 1941 .

.

'.' .
.

-

/"••"••••••,.,.,.,•••,.,•• ,•••,.,.,•••,.,.,.,.,.,.,.,.,.'.t.•'.'.'.'.'.l'''.I.'t.t.I.I.�.'.'.t''.'.'.'.''''.'.'."'.t.,.M_."'.'.'.l.l.'.'.'.'.'.'.'.'�'.'.'.'.l.'.'.'."'.'.l.,'.'.'.'.'.'.'.11"
, ", Domingo 2"2 de Junho � Ern 3 sessões - Ás �'hore. - ás õ her•• e á. 8 heras da tarde I' _ ATENÇÃO: _

Il'n'e ur' ,,z;;� 'ßlada
a mals eensecional

rJim ,d'Juerra eurO;;;atiIUI8g0' I'
48; !:li:�;:s�:��!�al:��:J�:ho

, J I, , uerra, ' eIamI-', ' .MEIA NOITE. e Ufa Jornal, n. 487
,

.

" (BLITZ KRIEG) Acompanha: Complemento Nacional. -'- Entradas: Geral 3$000 - 1$500 . com Claudette Colbert e Don Ameche
11 ' ..'.,lt.,••••••• ,•••••,.,•••••••••l.'.'.'•••••,•••••••,.,.,•••

t

'I�fI'_'.'II••'.'., , ,.,., ' 'I'1!!'.'.'•••'I'.'.'.'.11'.,'.' .., , , ,.,.,.,.,.,.,.,...
eine Buhr Bar e café catal'il1ense ESPORT�S "Correio" SocialGuerra, Relampago

A PRaçA No campo do «Brasil S. .

,(Blitz-Krieg) .". C. realizou se domingoA mais sensacional re-
ultimo o esperado. encontro Cruz e Souz�portagem cinematografica Comunico ao publico desta praça e arredores em futebolistico entre o 2. qua' Seu oanto [oi-na trena a explosão de.um gemidosobre a guerra européa.serâ geral, que adquiri por comp..,., d� ,r. José Albus, �, dro do clu.b". local e a . Que na luz Ikuma idéa odios de raça aclara,t d n D HEHSE d I d I E eleva para o Azul a. essencia do 8entiÇlo

apresen a a no super I m BAR E I:AI'E' CA.T I
, eS!lua ra yr!nClpa o ca-

Gomo "interna expressão" de urna estesia rara
amanhã dia 22 do corren .

.

G li V ..

d E iii rar .de joinville.te no Cine Buhr-em 3 sé" situado a Av.' etu, o argas, esquina a r� m o o pequeno publico queções ás 14; ás' 17 e ás 20 Carlos JOQrdan, ond� espero merecer a hOllrosa pre...presenciou o embate ficouhoras. fere.cia do distinto publico Jaraguaense. .

satisfeito. �ad� o ardorAção fulminante dos aía
I· d b' biela d t com que fOI disputado amados Stukas. Avanços Terei �emprecomp eto ser�lço e e. & e o..

pele-ja, apesar que nada dearazadores de Tropas blin- das as qualidades, café e comeltlveis, serv�ndo ao.pu" technicamente se ofereceu.dadas. Batalhas Navaes, A, blico' com' toda. a prestesa e profttidio.
.

. � vitoria que so se ve-taques e ousados comba- .

Jaraguá 17 de Junho eJe 1941 '
rificou no tempo co.mpl�tes aéreos. Uma documen '.

.' '.. mentar, coube ao BraSILtação completa da carnpan Procopio Pereira Lima Junior. I que apresentou um conjun-ha na Balgica, Hollanda .

. .

10 fisic-amente superior aose França, até a capitulação Hotel Jaraguá j
. Baile da Pelucia Baile do Tiro de visitan!es,. por 6x3. o quadeste último paiz. Não

t 'G 06 dro [oinvillense porem emdeixem. de assistir ésta Atendendo ao oresce:� O Clube Aimoré brín- .
uera 4 nada decepcionou, pelo con- Aniversarias.super produção no dia e te desen�o�vifent�, o

-darä.a socied�de Jaraguà. trario, apresentou u� futehoras das sessões acima. seu estu.8 ec men o,
ense esta notte, com mais Promovído pela agre- bol mais VIstoso do queIndicadas. proprletarío Angelo Be
um de seus tradíeínnats míaçãomtlírar supra,o pu os locais f, por varias ve-netta trantertu o seu blico [araguãense assistirá no dia

Bh t i' t t d bailes, que desta vez to 28' alem do ba il (J que zes a 'zaga do rasil tevecMEIA NOITE» o �
,

e re� aura,D� e o
rn,ou o nome, de -Baíle tá d • dIque se empenhar a fundoChmdette Colbert cban antigo pre?lO Hote! W�n da Pelucüh. e.e eflpür�an fi gera

para H:chass'H as constand b sßrEky hüJI> de prOpl'le . interesse, uma boa palo,can o� a
.

aronesa em '

I

..�. l� I
. Contando com o eon tida de Bola ao Ces�ü, teg' inv�stidas da ofensiva•MEIA NOIl E». a super .dad� .da flrmß Aoge o
curso do famoso «Jazz contraria onde Aldo ape-comedia que o Cine Buhr RubiDI, para li mesma
JHnkeé .. de JoillviHe ' a

entrE� os fortes conjuntos
sar da s�a estatura dimi

.

d t rua n 587 em ampk pre , do BrBeH local, e Cruzeival apresentar e «a�an .

.

d 'ado ,'es �c1al- fidalga ugreminção trico
ro (Ie Jüiuville, nub.' fazia verdadeiros ma-premIere»,'

,
. dw, 8. a�a h(;s e�a em Ior. nlarc�l'� por cêrto A.1i! dant>a@,que serão I�br,smo::, tornando"se aClaudette Colbert _s�ta mente'pa ,

p g
malM um rmduv. euces ,

.

"

y
.

« hgura numero um em camdefinitivamente consagradJ e serVIço de restaurante. hbrIlhßI1.fadas pelo. Jazz . Dó quadro local nàono conceito� do nos.so'pu .Ficará· assj�l Jaraguá sOiJelo gentll cürlvHe 'com' BIa�tE!,l�t';"1 dH8< r�IS�[t�a h�' 1+:mentos
,

a

.

destacar,bll'co' Qualquer que <'''Ja o dotado dA meus um mo , ,..., nC,:, .. l!.!:, «� 'l".fH, ",.' •

t d t n'n
'

• O .....
,

.' ,

r.�'
,

I' h D qual fOíll('8 Ul.öl1'lgUlGiJS I' .. :I<f' ; ;�. , ,. '2'1 h � POIS o os a uaram co VI .cmema ondp se anun derno e c,�nlort6ve l)-" �. , 10.,.' >11. '"'lO ,,,,8 O�llS.
t' t

. .� - ".... t ,'1 agrahí:'CI:llJ)OS.' I cen emcn �. . . •

ele uma produçao da Irres- €. .

Na prellmmar onde prellsistivel franpesinha" o es
aram os con'ju ntos repI e.pelaculo que f!e'vê é do

Req'uerimentos DL' LUIZ DE SOU'ZA sentativcs das fir maspflVO que se acumula na
'

,

.

'

.

"

.

Ooseh,e n'llbba, saío venbilheteria, de uma legiã.o Despachados
D Ct�dor o ultime pela contade fans que se vai extasl.. Mê@ til:, 'Maio Dia 29 ADVOGA O

gern, aliás um pouco altáar ante o espaço pratea'do 2;884 - Antonio JI�sé Ri- Escritorio <,' Àvel1ida Getulio Vargas; 160 de I! � Lda tela, onde a. elegante, beiro - SölicHa transt Residenchi : M�d. Deodoro na fonsec'1, 814«estrela» de olhar ir esis- P!U8 seU nome de im- T'
,

1 f 34.

I
. ,

.
e .e on e,

'

tlv9 tem SEmpre um SOrlS- postos - Faça· se a trans
so para fascinar. .feranela solicitada.,

/ s; �'fr'lrr;� � �4a. e 5a. feira' proxima,. 2:980 - Alvino Maier -'- r ", ;:,' @11 ih@, o

Casament.o de Prata�iC�.eiU6hr ":.1 8ª�••:: �éq;::�o�l:'.p·n·�md. �:t� :Dr. Marinho Lobo i{)) lU�iiil!j@ fKlLlf$@ Amanhã completa" ',U.I P�:��!lU�P:��401tar; em sensacional",.eVant d�B infol'maçõeB, manten
. Advogado --==::- as bodas .je prllta o casal de 14 de junho do Go-premiere, «MEIA NOITE» ho' a multa imposta pelo

r Eiiza DoubrawJ' EmWo Pi vemo do Estado, foi nome.
urna super comedia que nos fiscaJgeral. Escritori0 e residencia em Joinvile Â "'-. S li aura, de nossa ci iad�. I ado para os cargos deconta a historia de' uma 2.989 _: Eduard August Rua Abdon, S'atista Nó. 109 _ Telefone 683 »MII- 4ur1A EU« O' casal Doubrawa-Pia- Tredutor .Publico e Inter-jovem le\7ada pelo acaso. á 'Pierre Ren�ud - Requer

zera km os seguintes fi- prete do Juizo de DireitQCidade d� Luz, sem outro Hcençt�' construç!:'to um
lhos AliclS, ..

casada com o da Comarca de; Joinville, o'
auxilio que. não fosse o beiral anexo ao seu de

E J â Comunidade Cafolica S�.· Alvaro DipQld, Edgar sr. :elso Capudi, da ad-
&eu espiritõ vivo e a sua I posito - Como requer m. aragu

São João casado com a sra. Dir€c ministração da nossa conpratica' de côrista habituada

I de acordo

cO,m
a infor-

L I I Behr�ng Af!1asilda a A· freira."A Noticia" da mes.
ii «driblar�os milionarios mação da secção de

"

.

Consultas: às quintas- feiras Itapocusinho da!z Il'a, soltEIras. ma CIdade.da Quinta Avenida.,. Obl'3S Publicas, ,

Domingo 29 de Junho C? dis.ti�to c3s�1 será
_

H� no filme, da'primeira I' 2.991
- VirgBio Boehm

Grande festa popular n:u�to fehcltad? pela aus.á ultima cêna, as mais im· - Requer licença, const.
.

plClosa efemende.previstas situações comi· inst. sanit. completa em "

V. , PeLa mtmhä serão ce cCorreio do Povo» aprt�.cas, que em nada prejudi .sua caS8 sita á Rua Preso ' Saude •. Igor. lebrad5s duas miss8s, fi senta tambem as suas fecam e antes fortalecem as E. PessÔa, 1475 - Como primeira terá início as licitações.cênas em que vemos Clau re·quer. 7,30 e li 8€gunda aliZ 9,30.dette «bancando- a barone- 1.992 - Max Doehrlng -

Continu8Dde as come Viajantessa,. ostentando o luxo m�- Requer licença demolir
, mOfaçães, terá lugsf umaravllhoso que a süa pOSI· sua casa sita á estra Ita, I' o fort'afiçante dOI g18.nde festa popular, con.ção eventual lhe favorecia. pocú Hansa, zons sub-

)'racos, Depallperados,
�

t.b..ndo o p-rograma �om:
-

Ao lado de Claudette urbaDa - Como requer.
, TU'�l ao Alvo, LeIläo,Colbert, secundando·a com 2.993 _;_ Max Doehiing ,,;_ Neur"asthenito�. Churr 8 s" a d a, Assados,desempenhos extraor�ina Requer licença const� ca· Tome 3 vidros e .verf- Docet!l, B,� bidl:i�, etc.rios, aparecem Don Ame sa maL com iOBt. BanH. fique e valor de sua Abl'ilhantará a feBtivi,ehe, Mury Astor, Ffancis compl. em seu terreno á Força, de seu VIGOR dade um bOill conjuntoLederer, lohn Barrymore e estrada Itapo<lú.Hansa, Physlco e Mental. mmicBLElaine Barrie, dos quais zona

'

sub·�rbana - Co- ToniHqué-se _ Robustecl·se CÜD,'ída a ,tüdOiJnão se 'pode dizer sinão mo requer. .

S E DROGARIAS E"'''ílio Bortolinique criam tipos de grande 2.995 _ Erwl·n .Boldt _ A' VENDA NAS PRINCIPAES FARMACIA '

IH,

Distrlbutdorea: ARAUJO FRElTAS &: C. - RIO P:esirtentevalor,
.

Requer licença constr. L_....;;;,;;�;.;,;;;;.;,;;,.;..;.;.;;.;. .....-_.
Pharmàcia de Plantão casa mad. á estrada Rio

I
novo, zOlla rural - Co'

Estará de, plantão amlJ mo requer.
ohã a Phar,nacia Central Renato Sans, Secretário'

E, assim, do versa á prosa, o amceio redimido
De quem, dentro da noite, um grande.Bem d_epara,Faz-se alvorada, explende em lue e cor .contiâo
No gesto que burila em. mas-mor de Ocrrara.

A Idea, emfim, de arama e espasmo, angustia e riso,
Vibra, terra, exaltando a existencia da Raça,
E ardendo na eccptosao da Forma, de improoisor,

Ele esboça, no tempo, uma Escola perfeita ,

Do verso á presa, - e enchendo ew- fél .� nivea taça
Ajoelhado, com�tnga a óstia da graçu eieita

GIL VAZ

A 19 registrou se a da"
ta natalícia da menina Mar,
Iene, filhinha do casal Al
berto Assíma Dutra.
Hontem f{ atej,:,u seu na·

talício li {Y n[i! r.,t't·,. Inah
Klug, pr�;"ndada filha do
sr. Alfredo Klug e fino or

namento da nossa melhor
sociedade. Visitas
Hoje natrmcia se li sra. .

d. Justina Pereka, digna I .. �eu nos_o �,r2zer de sua

consorte do sr. sargento ViSIta - o JOv�m .Geraldo
Carlos D� .Pereira, pH'ten Marql�la�dt, que. ultlmemen·
cente ao F'orte' Ma!"f�chal te ,e�ldla' no ,

RIO e no�so
Luz, de São Francisco.

.

3;:>reclado co.e:ga de lIn·

Hoje completa anos o prensa.
jovem Juliö Maffezzolli., - Visitou' {'5th semana,
Na proxima segunda fei nossa redação, o sr. Eurico

l'a dia 23 do com�llte co" Blosftld do altb comercio
memorarA SIi:U an;vers:lrio desta praçí:l.,

,

Recebt!n1oS fstes ' dIas anatalicio, a exma. sra. d.
OlgaM. Fischer, esposa honrosl.l visita do sr. Seme
do sr. 0, Rodolfo fi::cher Maltar propridario da con-

.

da firma Mey & fischer, ceiluada Casa Marly des·
ta cidade.

de sua família, o sr. Ma
rio Tavares da Cunha Mel
lo, tabelião de trotas da
Comarca.

Entre as festas queridas
sobresahe o Natal.
Entre os sabões perjumadcs
nenhum iguala o OUSAL .

(OusaI é um produto da
PE-JAS)

Casa do Americano $/A
, de Bl'um enau

Mercado de Automoveis
'

Recebemos . da firma
i.!ob titulo uma circuJar
nll qual nos comunicam·
8 mudança do nome e a

Encontrél sc entre 'nos rer�)fma e adl.lt"lçäo de
VÚldo de Cresciuma, o sr. seUEi est!ltu!os �m ü�edi
Oentil Vidra, escrivão da el�cía ao

.

Clpcreto le� n.

Caidoriä Federal daqtH:'1a 2.627, ,8rtlgt.\ 30, de ... 6 �e
cidade.

.

I Dezembro de t 940.
Seguiu para a capital I AgrB�dp.cemns a gentil

do Estado, acom:;:>anhado ·comunlceç(i(l.
I�----�------------------�--�-----

FerDlento Medeiros"

Feridas?, Golpes?
Oueimaduras ?

Jncomparavel descoberta do
grande cirurgtão italiano
PEDRO GARBAZZA

Seja previdente. adquira' um
.....:;wiiniir::.r..rvr... vidro desse maravilhoso prepa
�"'����"'raao, aplique-o. cure-se e diga:

"E' Um Santo Remédio"
A' VENDA NAS PR!NCIPAES FARMACIAS E DROGARIAS

Distribuidores ARAUJO FREITAS & C. --- RIO

Minan·cora
O Tonico capilar por excelenciá ,,'.

Destina·se à m�tJter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.
Evita a QUÉDA DOS CABELOS e .des-·
tr�i a casp3, por mais rebelde que seja. E um
remf'.dio sob�rano contra toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO 'CABELUDO.

Aperitivo estomacal, tel-o em casa, é essencial

& elA. (.Marca registrada)

,

Em todas a's Farmacias, Drogariris e Perfumarias
Produto dos LABORATORlOS ,MINANCQRA,

Joinvill�.

,Produto de alta ,qualid;.de p,HJ' DOCl:Si
BOLOS, TORTAS e quaesquer

1_ P:S;E��.,
IRW,M • zswnsz ,

•••d! RS
� A f1IJJA DA

M_�_(lJII

EXIJAM O SABÃO

Vfrge.m
de WETZÉL.

Especia lidad e

POIS ÇON�ERVA �. _DESINFETA À SU;A. )<.CJjPf);.
I��:::::::��...�.,.,��ÍI!!!�!!�!P�.����+I�';,.;' "III,II�_·IÍI

...

:t."'��'_.....��_�I.__
·

._"'''7'm,,!,,
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