
Umgrandediscurso quedeveséiõiê7ntiiQ(/jiii-::-- dososbrasileiros
As palavras do Presi

dente Getulio Vergas. no

agape de solidariedade ci
vico militar que lhe foi o

ferecido, pela passagem de
maís um aniversarie, dó
Estado Nacional. foram Oll

vidas pelo paiz in feiro e

merecem, na hora de in
certezas e cuidados que se

atfi'vessam, serem medita
das porque representam o

«grande alarme» da alma
da Pat: ia para que todos
es tejam prontos para ser

vi-Ia com decisão e coragem.
As palavras inéditas do

primeiro magistrado do Bra
sil, são as seguintes:

"Senhores - Neste quar
to aniversério do Estado
Nacional venho regosijar
me convosco pelo profícuo
trabalho realisado dentro
do novo regimen e dizer
vos que a missão do exer

cito nas horas graves que
vivêmos tornar-se cada vez

I, ,mais relevante, dependendo
Cl. da sua atuação o futuro

da nação brasileira. As
atividades das força arma

das visam no momento
três objetos de maxima
importancla: preparo inten
sivo para a defesa da in

tegridade territorial do pais
e garantia da sua honra
no campo internacional,
estudo acurado das condi

ções de mobilização e do
nosso potencial belico em

homens e material, para a e

ventualidade de levantarmos
a nação em armas contra
qualquer inimigo externo
e a segurança da ordem
interna para que o povo
brasileiro possa prosperar

rl em paz, e reagir coêso e

unanime contra quem o

ameace ou pretenda sub
metê-lo. As reformas e as

.

ampliações do equipamen
to das nossas forças leva
das a efeito nos u'tímos
anos permitem-lhes o aper
feiçoamanto á altura das
necessidades emaior tensão
no campo de ação militar.
Não estacionamos entre

;, tanto na formação desse
nucleo essencial e confor
me as c'ircunstancias excep

't' cionais desta época de in
certesa procuramos, num

constante esforço, comple
tar e melhorar os meios
defensivos como o eviden
ciam os decretos, hoje .as
sinados, que ampliam os

quadros da organisaçãó pro
visoria da exercito e con

sequentemente aumentam
os seus recursos e aparel
hamento. Temos trabalha
do com afinco, sem esme

recimen"to, entretanto, en

frentando resolutamente to·
das as dificuldades. O nos-

'so plano de realisações vem
sendo executado á risca e

a
.

nossa contribuição de
alto valor e digna de en

comios, Observa-se nos

responsávis pelos coman
dos e na oficialidade em

geral a dispcsição de 0b
ter o maximo rendimento
com os meios de prepara
ção disponiveis, inspirando
se, por certo, no exemplo
do ministro Eurico Gasbar
Dutra, soldado leal e valo
roso, inteiramente consa-

....J. grado á classe e ao servi
ço do Brasil, Estou segu
ro de que, se surgirem
contingencias belicas, cada
homem, em qualquer posto
da sua hierarquia, saberá
sacrificar-se pe1a pátria nos

cam'pos de batalha ou nas

fabricas de material com

o al,limo e a coragem dos
herois, Nenhum invasor
tocará o solo brasileiro
sem receber o justo castigo,
Internamente serão tratado
com rigor aqueles que, pe
la calunia, pretendam en

fraquecer-nos o� dividir nos
A fáse historica que atra
vessamos não permite. dis
sidios e debates inocuos,
O espetaculo contristador
das nações que se deixa
ram arrastar pelo declive
dos interesses subalternos
e das discussões estereis
paralisam ou retardam a

ação propria no. momento.
exato, é de ontem e de

hoje e ensina a ,compreen
der o verdaqeiro patriotis
mo, A atitude edificante
das forças armadas preo
cupadas . em acelerar o seu

preparo proficional em dar
,

o exemplo de disciplina e

eficiencia, o surto das in
dustrias, articulando se em

função da defesa do pais
o renascimento do espirito
civico em todas as cama

das da população, os ges
tos de desprendimento des
tinados a estimular o pro,
gresso da nossa aeronau Díretcr-proprletarto s HONORATO TOMELIN _'_ Caixa 12 Tel. cCorpovoll Redator r Joa-'" Cresp"'"iica espontaneamente com
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que os trabalhadores de
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Uvocas de uma conciência
N 1 dari
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.' ma esperança a menos
nacional definida e vigilan- o ca en ano civrco a mo um sino de aleluia, o qumas atraves as armornas

te. Nas comemorações da Patría. comemora-se hoje a Gígante sacudio os hom- wagnerianas da ópera imor- OOMO SE PROCURA INCULOAR, DEPOIS DA
independencía concitamos data sempre gloriosa da bras _ e os entraves fo- tal.Lo. de novembro! 15 VISITA DOSR, ASS[S OHAATEAUBRIAND A BLU
aos brasileiros .a formar República. rarn caindo, foram-se redu de n o vem Dr 01 O ano MENAU, O FITO QUE O MOVE :É FUNDAR NA
uma união sagrada, agindo Formula perfeita de que zindo a escombros uns con não importa. Não se con QUELA ClpADE UM JORNAL A MAIS LIGADO Â
unicamente com o pensa- traçou rumo certo ás [us- tra os outros, _ e o vul- tam os anos na vida de CADEIA JA CONtlECIDA DOS cOlARIOS ASSO
mento no bem da pátria. tas aspirações do povo, não to enorme apareceu em uma nação. Contam-se os ClADOS·. ISTO E O QUE SE DIZ POR Aí Aré
Foi com grande jubilo ci": lhe comprometeram a es- toda a sua beleza física, séculos. A obra de Deodo EM LETRA DE fORMA, NÃO AOREDITÀMOS,
vico que recebemos então seneial ínterpretações errô- sobre o fundo verde ama- ro e Floriano foi comple- POR:ÉM. E NAO ACREDITAM OS PORQUE
de todos os setores da a- neas.rnercê de revezamentos relo do cenario tropical. tada em toda a sua grande- NÃO VÊMOS PARA O SNR. ACHATEAUBRIAND,.
tividade afirmações de a plataformàdos e nulos. Com Ouvira, ainda longa, o tro za civica por Getulio Vargas, PROFISSIONAL DE LARGOS RECURSOS E DE
poio e oferecimento de ela entrou de fato o pais pél dos centauros. distinto, Se fizemos a Republíca LARGA VIZÃO, INTERESSE 'EM VIR FUNDAR UM
colaboração espontanea. E na posse de si mesmo, mais na confusa orquestração em 1888, tornamo Ia mais JORNAL ENTRE NÓS, QUANDO HA OUTROS
mesmo dos que permane- seguro do seu proprio des .. do momento, como se dis- forte e segura de SUAS glo- MEIOS DE MAIOR IMPORTANCIA PARA ELE A
ciam afastados das respon- tino, e ooude pela ordem, tingue :l marcha das wal riosas finalidades em 1930. EXPLORAR. TAM ..

pela páz e pelo trabalho, BEM NÃO CREMOS,
alcançar o seu logar no Festa popular em beneficio da eonl" EMBORA A CURTA
concerto das nações do DEMORA NA LINDA
continente. truçio do "5allo Paroquial" CIDADE, HOUVES.
Não foi. porem, sem lon- SEM.ESCAPADO AO

A íd d
.

Realiza-se amanhã, conforme visa dotar a nossa cidade de um
ga espera, corri a e re .

anunciamos, a festa popular e salão confortavel, para reuniões ILUSTRE HOM!:M
vesamento parecia não ter cujo resultado reverterá em ,be- e festas, num ambiente de fran- DE IMPRENSA CER,
fim. No intimo, entretanto neíícío da construção do futu-' ca moral cristã, TOS DETALHES OB
dos que não haviam perdi- ró «Salão Paroqual», a rua Mal.

A festa de amanhã tem Q seu OBSERVAÇÃOQUE,
d

' programa organisado e estamos
O a esperança como qUI' Deodoro, certos que toda a população PARECE-NOS, ES,

sazonavam frutos
.

premis E' mals. um esforço dos

con-I [araguaense
a ela comparecerá, TARIAM' INTIMA-

sores que, a espaço, apa gregados Marianos e da Pia levando, assim, o seu apoio a MENTE LIGADOS
reciam á luz do sol, numa União das Filhas de Maria, que tão louvavel empreendimento,. AO DESTINO DA
demonstração de belo e FOLHA A SER CRE,

quAenéte amor !,ivico, Ouvidos _ Nariz _ Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes ADA.
t qua raiou a alvora r CLINICA ESPECIALISADA NÃO NÖSINCLI,

da de 1930. Dr--'} SADALLA AMIN NAMOS TÃO POU·
Entãa cada uma dessas es- �. CO PARA A RAZÃO'
pganças tomou vulto, ex Consultório: - Rua 15 de Novembro, 742 TRASIDA A LUME
pindiram se das coxilhas (ao lado da Farmácia Orion) - BLUMENAU.

Df QUE JÁ TEMOS
azuladas do sul ganhando ASSIS CHATeAUBRIAND ..,.

'.
.. ,NO ESTADO JOR·

sabilidades do regime, a
o centro, e chegaram em

C S'· NAIS DE MAIS PÁRA A POPULAQÃO, QUANDO
maioria ef-iciente acudiu a

ecos de epopéa ecextremo , ruz e' ouza OUTR9S ESTADOS DE POPULAÇ"O MAIS DEN·
êss I d' id d

norte. SA TEM MENOS. ISTO NÃO !'lÓS PARECE MUI-e ape o com igm a e Ca ...richo do destino: - Por M de A Ãe patriotisrno Assistimos t''' ,
•• TO A.OEITAVEL SE TEMOS, COM POPUL,AÇ O·

a mobilis
-'

d f
estavamos no mês de no- Especial para o "Correio .do . Povo» RELATIVAMENTE MENOR, MAIS jORNAIS.É POR-I I açao as orças vembrol

�raí�:;c�:�J�ajSde��di�:
-

Ao �ebafe' Vítodoso co:' E�ié ano, fdís�lente, se gravada no chão da hisfo'_' �gl�6�r.��:AgItM���A���is·D�P�,g�F��
mente para sustentar, por

räo prestadas espressivas ria, lER.
todos os meios, os nossos Instalação da 1. fabri- homenagensde memoriado E sã? '.Broqueis., - eENSAMOS QUE QUTRAS TERIAM SIDO AS,
ideais de povo cristão que ca de . vidro plano no torturado creador do sim- quem saio á liça para empres RAZOES DA VIAGEM AEREA DO CONSAGRA-
ama o progresso e cultua Brasil bolisrt\o no Brasil, João da

.
tar os panastanos=-; cMis DO PROFISSIONAL DA PENA, '

astradíções herdadas Pou Rio. - No municipic Cruz e Souza, nascido de �e�. - onde a es�en�ia da1.·· ALIÁS, SEJA NOS PERMITIDO DIZER, jÀ NÃO
co importa que no meio fluminense de São Gonsa- paé-s escravos em Floriano idéa explende em ritmos E MISTERIO QUE, HA BEM POUCO FOI REQUE·
desse côro harmonico nes- lo, foi hontem .solenernen- polis, então Nossa Senhora novos e excentrieos=-; «Fa.' RIDO REGISTRO PARA O CDIARIO DE BLUME·"
se ambiente de confiança te lançada a pedra funda- do Desterro, röes- - com que iluminou I NAU», ORGÃO QUE VIRIA SATlSFAlER OS AI.

apareçam algumas vozes mental das instalações da O Instituto Historico e em definitivo a gloriosa

I
TOS INTERESSES DA POPULAQÃO BLUMENAU�

de descontentamento �. ne primeira fabric� mecanica Geogr'a,fico do Estado, to trafectoria; depois, «Evo- ENSE; CUJO TRABALHO E OUJA FORQA ECO

gativismo. Ninguem' lhes de vidro plano que, sob o mau a inici2tiva das home- cações"-, - livro que é um NOMIOA, SEM FALAR NOS SEUS ANTECEDEN·

presta ouvidos ,porque alto patrocinio do governo nagens' que decerto terão breviario, que só interessa I TES HISTORIOOS, DEVEM SER BEM CONHEOI r

representam os despeitos do Estado do Rio, vai ser o apoio de' todos os que, a delicia a temperamentos DOS DE HOMENS COMO O SNR. ASSIS CHATE·'
incuraveis, as ambições instalada no Brasil. pelo espirita, já não digo cap!!Zes de afinar àquela AUBRIAND, DIRETOR· DOS c�IARIOS ASSOCIA·
fracassadas e a incapaci- O grande estabelicimen· pelo nascimento, são ca, mesma gama pecicologica, DOS. .

dade de adaptação as rea to industrial projetadO pa- .pazes de compreender o - emfim os «Ultimos SO' NÃO NÓS MOVE OUTRO INTUITO SENÃO O
!idades nacionais; Felis- fli funcionar dentro de 1 trabalho poetico de Cruz e netos», publicado post'mOl:' DO L�VE. COMENTARIO, QUE O LEITOR APRE,
mente para nós brasileiros ano, com a produção ini Souza, a sua ação renova- tem, por bondade de ami ClARA COMO QUIZER, VISTO' QUE OS JOJ;NAIS
de hoje, que engrandece cial dá 35 mil toneladas, dora ::Ie i1uminaäo não so· gos que ele mostrou nôs SAEM Á RUA PARA SEREM LIDOS, VENHAM
a patria no trabalho; Id- está situado na região mente no Estado - em «circulos pateticos da vi1a., DOS PEQUENOSCOMO DOS GRANDES CENTROS
vrando os campos, cavan conhecida pela denomina" cujo meio inteletual devia Em todo es�e conjunto' POR'!'ADORES OU NÃO DAS IDÉAS - E ÁS
do as minas, exportando ção de «Neveslt numa area brilhar a grandesa rimada de harmonias nam sempre I VEZES DOS INTERESSES POUCO DISFARÇADOS
construindo e industriali- de 3.000 metros quadrados, de Luiz Delfina - mas compreensives aos leigos e

- DOS S�US MENTORES.
sando, êsses inadatados tambem, e com a

mesmal capaixonados de outra for. DE RESTO FICAMOS ONDE ESTAMOS, SEM
e retardatarios desapareçam vontade e dp.cisão, em cen ma, como as h>rmon,'as de PRETENDER VOAR PARA OUTROS PONTOS

*",* 'Alguem chegou por '

'd'
CI

Onas suas propriàs negações tros mUito maIs a lanta Wagner, ha entretanto e BSERVAND0 APENAS, ,NENHUMA TORTURA
de, teimosos e recalcitran-

aí, qual antecipado Pa· dos, para· semn.'e a I'rradl'aça-o de SENTINDO, - NA HIPOTESE DE UM, JORNAL A
Pae Noel - o cabaz cheio A

.

h
' �,

tes, na atitude ceploravel sua estran 3 sensl um .sonho nrofundo, so. M,AIS, - POR UMA ESPERANÇA A MENOS,..
de surprezas.. . e desan' b'l'dd'

. d"
.

dos monologadores solita- I I a e palrou aCima o nho doloroso, um doloro
'

<lou a destribuir novida, "

I T I drios, dos que falam sozin dés. , ,. Deliciou todos os
proprio meio socla em que so e profundo sentimento.lt e elralDas a guerrahos, tão ridicularisados viveu, e realizou a sua obra

pela ironia popular, A men
paladares, Agitou meio unica no paiz, combativa E seri esse sonho amar

talidade renomada do Bra
mundo e� como havia mas até hoje não igualada. go de predestinado que ha WASHINGTON, 13 (Uni· ações locais. com novos

sil não se ilude mais com
tempo, o� prélos geme· Essa obra, onde, de ini- de reviver agora no seu ed PreStE) - Os cbserva- êxtos, As baterias pesadas

promessas eleitorais, nem
ramo cio, mesmo as falhas desa. comemorado. no Estado e dores locais dizem que as, e oesadissimas do éxerci-

tolera as simulações, que
Não se procurou sa-

parecem sob a. impressãa nos centros como o Rio de emendas ,hoje aprovodas to' bombardearam os'obje- >
tealisa sem falhar que

bf!t a origem de tantas já denunciava a força, de janeiro, o 80 aniversario no Congresso signicam ativos 'de importancia mili-
Cousas bonitas, Tamb"'m C' de nAscl'mento do gr nd virtual revogap.ão da lei de tar em Lenl'ngrado bem

prevê em logar de confiar '
._ prede:i.tinação do c

Isne.,
a a e"

.

,

em milagres O que vemos para que? E dificil a al- Negro., não encontrou, de poeta, neutralidade que com isso como os portos de Rize'

agora através de tOdo o
gu�m destruir uma ilu fato, ambiente: _ era gran.

os Estados Unidos se a· nem e Kronstlldt. Foram

pais desafiarãó o depri'11en-
são. de df'mais! E projetou se proximaram mais da guer desfechados forte ataque

te e velho- espetaculo das
- Será que vem?, ..

para lonje das fronteiras Firmas "rasileiras re .. ra, ou melhor de uma aéreos contra Lerou imt-

opressões politicas e' cam
E a onde será?, - , do Estado, como a sombra tiradas da «Lista guerra não declarada com diatamfnte contra os vaSal

balachos partidarios, A es'
E a deliciosa tortura inteiriça � um abeUsco Negra. a Alemanha, de guerra com tal acerto .

trutura da nova economia
da ilusão a esmagar, cal- que uma canhoneira foi

d t d
.

f'f'
ma e inexoravel, os ce- Rio, - foram retira�as QUARTEL GENERAL

inc"'ndl'ada e as demal'sos me O os Clen I ICOS, da rebros. .. Pen'Jamentos I DOIS NOTICIARIaS da «Lista Negra" america DO fUEHRER, 13 (Tran· '"

tecnica adeantada �coJllbus- reduzidos ao materialis. . na. na qual foram incluidas sscean, ag, alemã) - O obri�adas a retroceder,

tiveis, siderurgia, industria
mo ao calculo, pareciam em Iingua portu.ll'uêza 1.523 firmas sul-america- alto comando alemão co

de báse de mineração, e- t f M nas, 7 firmas brasileiras munica: eNa Orimeia as Estocolmo, 13 (Tfap.so-
nergia elelrica, transporte querer omar orma, as

E I ca-o' O J P KBUM ' g ·1 It) O
quem pode saber o que S a .

- UI. sendo uma de Santa Ca- tropas alemãs e rumenas cean a , a emlll - co-

por terra, agua, mar e ar ' II. d tá It tarina, uma de Pernanbu- atacaram as posições for missaria do Povo e Co�
uma mocl'dad? sadl'a e VI'

Vira e o a o-aman"
Onda 25,31 m _ 11855 K''''os d t h' d_ '-!ii dopol's

..... co, uma da Baía e quatro tificadas de Kertsch e to man an e .em c e e a

ril nas ec;coIas e nos esta
II ..,... , , ,

E as P rgu ta f'c ram' - de São Paulo maram várias fortificções, marinha de guerra KUDZ-
dios, bons operarios nas

e n s ta. Hora: 20 a 20,1:> '

f b
.

I d sem respostas, O ante-1 e 22 a 22,15
As formações aérfes ataca- netchov, devido â situa-

a ricas, avra ores pros- dpado Papae Noél se i ram nãvios soviéticos, o ção améaçadofa de- Se-

PP��Oq�isa�O:resc,a:o�ol�bO��� guira plra outros rumos r HORA LOCA Aniversario do rei da forte Sebastopol, o :e�erçi- bsstopol e á avançada
torios, são as nossas. preu. deixando apenas o' rasti-

'

, Iti
Italia to de Kertch, bem COJ'!1o alemã contrao Istimo da

lho de um «casolt a I 0019 noticiarios de u ma na frente da costa nordes'- Kertscn Rssumiu passos}..cupações �bsorventtes, são mais na vida 'da cidade,! hora, idiariameDte Rio, - Em nome do te do Mar Negro. Nessas
mente o' comando da-..os proposltos e rea isaçôes Iii��������iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiii. Prest'd t d R ubl'c

- .

t'
, ... ....

d N
.' en e a ep I a, açoes a mglrsm se grave- força'" arm�da8b'�lchevI8'do Esta o acionai. Simul· I fl4 4 R' b r... S esteve na embaixada Itali· mente três cl'uzadores,um" ., -

t'aneamento ·te""'os' o·rdem DS .U.O O.� a' .....ur.e O ta
.

i I d C i
".. ana o comandante

.

tavio destroier e cinco grandes . s na peD DSU a .. B r ..

nas relações sociais, a res Exclusivamente para molestifU dé OLMS, 01J!lJid08, 'Medeiros que apresentou navios mercantes, As bom méla. Segundo informa
peito de todos e por todos .' . nfJri8 e garganta, ,.cumprimentos ao embaix�' .ba� Cllusaram âdemais gran o «Dßily Express,'> de
os conflitos.de interesses Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de dor Hugo Sola pela pas' des estragos nas zo.naS\LOn4res,

auxiliará Kons-
I
.'

d fã' sua especialidade.so uctona os em unç o sagem do anivesario do pOfullrias Nos demais se nttonew na sua tarefa
(Cont na 4a, pag.> RicJttin. Rua do Prlncipe. POile, 334, JOINVI LLE rei Vitor Emanuel. tores da frente lest!:: houve o slmlraute Okt18brlski.

Sabado, 15 de Novembro de 1'41 s. catarina N. 1.101-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Emprega-se com 'Vantagem
para cçmbater as i-regula

, r�W!df.s cla�.JJP1çÕfS Alleriól!
, dic�s·itl.as senhorus

É ç�dm:;mt�:,.e regula
dor .dessas funções

,I:lux,o "',S�"atina
pela SU;l, comprovada efiea
cia é muito receitada, Deve
ses usada com confiança

.

: ';';:Nr?,' S��9:til),�t II
. Encontra-se em' toda ....

, .. narte- ,

) i't "

J �T ,�

Lic DNSP n. 67 .. �e 1915
".f � L. � ."<
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_ .. C'::� - 'Prefeitura Mllni�ip"al de.'la�ag-· ,Já
i .... I
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� Outubr�: d:,- 1�941
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TRIBUTÁRIA

'0�7·3
0183
0252 � .

. I t�e _:;em�\Ma,tt.ar
Artjgos para homens
"tÍt'l" :.li_" ,

':� ;j�alçauus,. .

, '. C:;"apeus,
Camisa!"" , l'

'M C::��emjr�,'J j

Gravatªs, '-01 1
IJaossen Sreia.

Brins, .������c. I "

.

.

Artigos para senhoras Pedidos pelo telepho-
Seilas"" lisas' � e a.. ne n. '53, ��" na Casa
taQapadalb::de -to.. May &' Fischer.
das a. ,J:ores.,_, ,

Sombrinhas, �tc.
PERFUMARIAS
Sa��tes)ii�,c•.

'

Artigos,) oll
m:enbic i (!)s,
em g e r or:

Looha ; picada
fornece' �1 domicilio.

o relll.dlo qllc te,!, ,depurado
cl S.Ague, de tlel. se:rtçócs I

, Et,!pre!l.do rCClrr exl" ,!� J,

r.rld••

Fornece -a dornic!
lio, Pedidp§' "pielo
T'e l e f o n e, N, ;',5.

. .,��. Pálidos,Jf>tpaupcniçlqs.o;
.

, E�goi>a-dólõ;(JI\nêmiCos. Mães
--que ""C/ll�,Mtpfrõs?CtiançiS'

�: 'ragujtÍ'::�,)jI;c,c.�berão r.. ,j[)'-: ,.'

,"I)ifíeaçãg gaal..ucy;organis"l' .\

.. , 'mo"com o !"" .. ··fo�

�, !'""_:'�.': "'''''I� / iJ·I'·-·"'�
, ... c, "--

: -'S�ii,-u�ol,�,
hiç; D.N,S.P. n. 199 de 1921

(�f! "1".1 'bill , .. !iH nq
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Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um lícôr,

. Aprovado como auxiliar no

tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesma origem
.pelo D. N. S. P., sob o n.

26, de 1916

Atende �s pessôas do interior, que desejarem naturalisar-'
se, receber e obter subvenções; compra e, venda de titules da
divida pública Registro de. títulos e diplomas, C�9�an,Ças,: s�qr'çorl
gerais, perante o Supremo Tribunal Federal e tudo que se rela
clone com estabelecimentos de En�ino secundário Oll' superior

Correspondentes 'em todos os Estados do Brasil
.

.'

.

II. ! <

Eseritörie Av Graça Aranha, 26- Ho anda,: Sala, PO? e' 11(,91
'Tel 2·7842 Edifício D'Pedro II· Rio',d� laneirp. C Posta N,;3897

.; Es.TRELi�)ilOíT,&·t;':l1
I .

.

I "
- - Proprietarie: PAULO T. PO�ITO·--

QUARTOS SEM' PENSA0
8�ST�Ut;ANTE no p.1orto térreo

Telefone do Hotel, 1371 Telefone do 8estaurante,1420
. A TODA HORA:

eàrija - Camarão-Peixe - Bifes diversos' frango de
grelha· Galinha, com petit pois - Macarão.ã itali�t:1a·
filet dê peixe : Omlette � Churrasco - Sats,das �j..ver·

. sas f rios :;prti4o� '. .

. ,.; .

Praça15 de_Novemb,o. 24�: F!O�a��jJ

DIRETOR DO HOSPITAL s. JOSE'
o,eraçles, Doeáps de senb......,

JPartOi : :
} .,.J.f I

Consultas á qualquer hora, no ",
uh

Hospital 10U no consultorio
"-

f

-

f'ALA �'ALEMÃO
� . � -

I',

de acidentes do trabalho, fogo, trans-.
portes e' acidehtes pessoal, prefiram

••nrrur:/71
'.' A NOS S A C O M PAN H I A "

Comporthio' organisada com' capitais
cctcrinenses e porcncenses

SEde:
.

:Curitiba - Paraná ...:...

Rua 15 'de Novembro n. 570 .

- ,

Sub-Acenfe em )arapá
I ..

' ,d

�/,� tl�rtnnio Cardozo
I. Rua Morechal Deodoro s/n.,
:.....-

.

-
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I

Ccrreio do Povo -1.- li -'11 - 1941

-�##CoI!Reiö"
-

Social
louvavd atividade em pr6. do bem t GA.TOS • • •

da humalÜdade �

São os que aparecem, qoomW menos são esperado/l, e

A 13 deste mes come- macologta moderna. �tragcyn tudo, imf)e:(U�1f!�s' _e ano�i?W8. Nao tem dono ne�n

� A «D iS' a é origem. Sao de todas, e nqq $ao de nt'MJuem .

.

a passsgem (Jü. rogar a uiasas e, .Às vezes, em uma noticia âe jorndl sem ser chamado. me-

s�u 25. IlnlVQsarlo de sem favor, G mats impor- te-se, um gato. .

fuodaçäp ú ef3mado es ta.nte.,,;·é8tabp�cimento po Sim, porque eles aparecem em toda parte. Outro dta, e�n

tá:beJeci'íüento ..D�garia g.ener:o da eapltal para- um edital de casamento, deram a uma .noiva, nada menothque-

é S d t a bagatela de 225 anos! Gato dos pewres porque as mu eres,S �8.,., eom s de na ca ru;�n1!e. W!., pro U 0.8
não gostam que se lhes conte assim os [ameiros,pfl'4h;,dQ ParanA. malS reconheolOO8:e que Para quebrarem versos sdo ter-rivéis. No soneto do nosso

Fundada por Ernesto tem merecido valíosos redatcur publicado em o numero passado, meteu-se um gato e CJUtSígel e João Etzel em 13 atestados são., «Balsamo, MOU um pouco o terceiro verso do primeiro quarteto. U'1I'!' ga�..

bro d' 1 16' � St H' 1
.

v� autentico de redação. Não admira, porem, Eles são amWGSde nove_!ll ro e. 9 • 8. ue 8. a ena», «ADlOpej {ado pessoal de jornal, chegam qti a emprestrar a mão,
cDl'ogarla Sulsaà» tem Sto. Antoni-o", .Haemat�· Não faz muito, sobre um comunicado qualf!ue1; um u.ato
conseguido neste longo t gern do Dr. Bommel», maliciosamente comeu o sujeito da oração, que fwau sem d1zer

paliado-de vinte e cinco «Anti Sarne. Tell. e cEI- quem está à frente ...
.

t r i W t h lei te São cousas que acontecem.
.anos man. er uma ama x r es p a eu �

e c.
_ Os gatos têm feito pensa» muita gente. Fialho de .Al'!ne?·reconhecida por todos Justas at} febcjt8�oes da deu-se ao trabalho de observar um qne "miava a suapalxa;(J

08 produtos de seu ex- que por tão; grata- ete nervosa e excenirica flanando sobre os frizos do. telha;do". df
.

Q d
.'.

t . de ouvir a h�storw oclusivo fabrico que na· meride recebeu �a Irme! . uan o eu era crlança. gos�?;a.. lh-,

j
•

"'; S I & E 1 á' i: "Gato .de batas," com as pernas mUlto comprldas q_ue, e per.sim, cada vez ma s .poe ige tze.' I!I Lqua S, mitiam passadas quilornetricas .. Era tambem anómmo. Anom-
em relêvo 8 profiClen- co-m prazer Juntamos os' mo e irwtensivo, .

cill da firma Sigel & :Btzel, D08S0S mais sinceros 'VO· Destinguia-se palas botas e p�las passadas. t' h pelocomo expoente da far·· tos de prosperidades. Deste, porem, eu gostava: E amda gosto. Não ln Va'AZ
.

menos, �i8ade cO'm gento de Jm·nal. GIL

Um- dll!lcunlO --fIIIe--mereee
er medicado po ao o

braslielros .

(Conclusão da Ia.

.do bem estar da coletivi
dade. A nessa posição em

.
face dos problemas inter
nos e em relação aos a

conteclmentos mundiais es
tá claramente definida. So
mos uma democracia estru
turada sobre novas bases á
evolução das forças econo

mícas, conciliadora dos
principíos de ."utoridade
e liberdade inspirada nas

'radiçõe� historloas e ' nos

postulaâo's de um naeiona
lismo construtivo. A nossa
policia de franca solidade
dade continental continuará
uniforme e illvariavel. Per
manecemos leais aos com

promissos assumidos. Já
não pode restar duvida
q\lpnio à unidade de ação
�a� Americas, que passou
do,dominio das conv�rições
p�l'a o da realidade. On
de estiver qualquer nação
americana deverão estar as

nações irmãs do hernisfê
rio e nos estaremos entre
elas, prontos a nos em

penharrnos na defesa co

mum. A cooperação ativa
de todos os brasseíros
se acha ·assegurada e ha
vemos de transmitir as ge
rações vindouras. intácto
e acrescido. o patrimonio
dos nossos maiores por
'um B r a s i I mais forte,
mais' prospero, mais pode
roso é o QJ»)�to comum
da nossa. vontade: é a . pt'o
prla razão de 'ser da nos
S8 existencia. Senhores -

As geraçães passam, 08

homens morrem e a patria
vive, eterca e impereçivel
no amor dos seus filhos
no herüjsmo dos seus sol
dados. Ergo a minha taça
peias glorias do nosso e·

xercito, pela .felicidade do
nosso.povo laboriosoe bom
e pela unidade indestruti
val da patria".

� tlea® deve 4erram�. 4Jarta
.�t.. no ...tomato. um Utl\b Ite bU.
Se " bm. .IIQ. corre Iivr�;nte. ai
III1�toa nio aão digeridoa. e- apod.....
e� Os gaUl! incham o -eetom_
SoliM\rem 1Ii:� de ven�. Voet
8ente.�e aba#do e como que en...en..

IIadG. Tudo.e 'Ainal'lrO e .. vida , .tt*'
marWdo. i

.

.

Uma sImp • evacuaçip Jliq toea:r4
a causa, Nada ha como a. famoa..
Pillulas CARTERS para. o Figado.
para uma acçip .certa. Fa� correr
livremente esse litro de bUla. e va:!t
sente.se.diaposto para tudo. Ni<> cau
sam damno; são suaves 8 contudo 'IÃO
JIUII'lj,vilJ!QI!as para f� a Ili\ls co_
livreiltenté: p� � 'PIl1� C�
TERS 'para o ·Fjg_.to. Nao accelte
imitações. Preço 3$000

GINE BUHR HOJE Sabado. 15 Nov.
,. Amanhã domingo .. dia 16:

A Ufa apresenta:
ZKRAH LEANDER e MARIKA ROECK na mais so·
berba e infb�iante tealisação musical, intitulada:

Noite de Baile
-Letreiros em portuguez - falado e cantado em

alemão. - No programa: Atualidades 410 Globo.
n 56 (Nacional e Ufa, Jornal n. 505.

4a. e Sa. feira .. 19 e lO deNovembro
Henry fonda. Alice Brady, Marjory Weaver e ArIen

Whelan, em:

A MOCidade de LiD«:oln

Corretores de' Seguros em geral
Internacional de Següras, Mutua Ca�auinense,
Albingia,. ��acional, Segurança Industnal, �ogo,
Maritimos, Terrestres, Vidros, Autol!lovels, A-

cidentes pessoús
ACIDENTES DO TR-\BALHO

LIQUIDAÇÃO IMEDIATA DE TODOS OS
SINISTROS

Comissarios de avarias de diversas Companhias
Informações: Avenida Getulio Vargas, 184 (telefone 53)

r-----
I ��\\I\O lRGfft...) A>':> �� '7

*�ETI(L'C�'
JOlNvrllE

EXIJAM O SABÃO

e
de WETZEL JOINVIL.LE (Marca registrada)& CIA�

POIS COSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


