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,. Gloriosamente. dentro da grandcsa infinite
"da Universo, n Egreja comemora a linda Festa
do Natal de N. S, Jesús Cristo,

I Todos' os corações pdpitam e todas as 31·
mas vibram, dando um testemunho de fé, uma

expressão sempre neva de comunhão c-irn os 5a·

gr<1dos principias pregados pelos humildes peso
cadores de Galilêa.

aos í��o�<�h���:��trRel�i�r'tas desde cêdo. São Paulo, �onstroe aviõest Distribuiçäo ii A h' t
.

ri B '1 � 1942É a festa em que os sentimentos mais ';t em seese . I" de Alcool 11 H 18 Orla ij raSL B o ano ue
espiritualis«m '1I N�b:d. OlmiaA in excelsis Déc.! Pez na tem; I

S. Paulo, 21 CA N.) -I Comp
Aeronautica Paulis I

. 205 homens de bôa vontade,
O ministro Salgado Filho, ta, que está construindo a

' Ao findar o presente ano que foi um dos mais

I E de mãos' postas oremos pelos que sofrem.
que veio á S Paulo inau parelhos em série dos ti- O sr. prefeHu Munterpel agitados que o mundo atravessou, ocorrem-nos inu

gurar os melhoramentos no I pos «Paullstan- e -Planal Il'eCebeU e podernus ror meras considerações de ordem historica, politica so

Oremos pelos que pecaram, -Orr.mos pelos que Campo de Marte e batizar to-: para treinamento a- bi;" O" eulnte
cial e económica. A estatistica poderia exprimir mais

morrem nos campos dc batalh 'l, sern a gíâ,ça da aviões; visitou hontem a
I vançado, se�undo os pla- I

nar ��,� 'p�O) seg <\'
eloquentemente do que �ma si;n:ple� descrição: po-

extrema unção para lhes mostrar a port- aberta nos do Instttuto de Tecno I tdeg.au1", rem, os resultados morais, espirituais e culturais as-

d 't
,. �. "

dã logia Falando aos jornais; i. .

sumem um destaque tão acentuado que não necessi

a hernaventurança - que e o mnnuo per ao.
Forças britanicas o ministro declarou que a.1 RIO 22 - ServIço Al- tarn de algarismos para serem observados suficiente

E O sorriso de Jesus-Menino descerá sobre caba de fazer uma encc-l cool 21 29, estamos auto-I mente.

todos, enchendo os 120fé.ÇÕCS dos suaves eflúvios penetraram na menda de cem aviões «Pau-' dsan(lo usinas ,entr�gl1:I" I O balanço do ano de 1942 assinala um verda

de sua divina graça.
Bil'mania listan-, afim de serem dis vendas alcool .d�8�nbUl-1 deiro renascimento cuja in.portancla figurará na his

tribuidos J juventude do dores esse mumctpro. So 1 toria do futuro como uma das datas maximas de

Nova Delhi, 19 (U P.)- Brasil Disse ainda que' os !icitamo� cooperação,�s-1 progresso e grandeza, Nesse período assistimos a em

Oito meses depois' de der aviões construidos em São Ba autor.Idade nc �e:Hldo i preendimentos notaveis, a realisaçöes maravilhosas, a

rotados na Birmania, os Paulo teem demonstrado de termtnar �eBt.rlbuição i conquistas prodigiosas e finalmente, a esse espetacu
soldados inglezes vão con eficiencia, motivo porque o �\tende�dü pnmeiro legar lo empolgante da unidade e coesão do povo brasi

vertendo em realidade o! Ministério dará toda a as- I mdustrtas de guerra, .8€- leiro. A sábia orientação do governo Getúlio Vargas
prognostico do general Sti I sistencia á companhia or] guindo s.e .as Iarmacias, concretisou os ideais da nação, as aspirações do po

weil, de que os aliados re I ganizadora. Revelou ainda os hospltats, os ��dico.s vo e fortaleceu os sentimentos politicos e sociais de

gressaríam expulsando os que a referida companhia e demaís Hldu6�J'lalB. FI I todos os brasileiros. Vivemos atualmente. coincididos Ijaponeses desse pais ficará encarregada da pro. nalmente varejo. (rias,) r com a natureza patriótica do nosso passado e do

Noticiou se hoje oficial dução ria uzina de Lagoa Fernando Oliveira guerra nosso presente. E essa luta na qual empenhamos to

mente que as forças ingíe I
Santa, Chefe Serviço AlcooI. I das as energias de que somos possuidores, eleva nos

zas conseguiram penetrar i ,

à culminancia do orgulho nacional, pois, do seu re-

na zona costeira e ocupa I'1---:-
J'

. sultado depende a integridade, a soberania e a liber

ram, sem encontrar

,reSis
OUVIdos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes dade do Brasil. Essa luta traduz exatamente os ob

tencia, a região de Maug- .

CLINICA ESPECIALISADA jetivus da nossa politica. Ao entrarmos diretamente

dö Rotadaung, situada a I DR� SADALLA AMIN na guerra fomos consultados pela percepção inteli-

175 quilometres da fron' " gente do Presidente Vargas que sempre iriterpretou
teira da Bírrnanía. ! 1_ .-C()nsulta:.�.!..FRANCISCO ...... I nitidamente os ideais brasileiros. Hoje, o Brasil par
.---.----------.

-

I ticipa com notavel eficíencia ao lado dos aliados, na

II
guerra contra OS

tO,talitariOs.
E tal eficiencia tem sido

e é exaltada diariamente na imprensa internacional

I O proprio Churchill, 11a Camara dos Comuns defi-

II
niu a situação do Brasil cerno uma das gf{lnd.es vi

: terias das jdemoç�f\çia�, ,Na Inglaterra, soriiõs um ß�'I
"

vo que atua heroicamente nesse conflito de vida ou

morte da humanidade Todas as forças da nação' con- "

verge� .para o triunfo que o mundo cubiça em nome
da felicidade dos povos, O ano de 1942 foi o acesso

1 que tivemos para nos colocar à altura das -grandes
P?tencias. �no 9ue ficarà gravado com realce nas pa
guias da Historia do Brasil como um dos mais signi
ficativos de sua vida.

Fáto devéras lamentavel ocorreu durante o

desfile dos Reservistas do Brasil.
Certo mocinho, elegante, muito bem vesti·

do, .ri; e gr�c�java, quando passd.va algum re
serVISla brasileIrO, descalço, pobremente vestido
e qu: marchava, não com o mesmo garbo dos
demlm,.

Mocinho! eSSti tua atitude retratou o teu
ca.rater,. p,!fenteou tua qualidade de má u brasi-
leIro, de hnidor. "-

Aquele homem, descalço, pobremente vesti.
do, mas com sua roupa limpinha, andou talvez

d�sde madru�ada, a pé, para demonstrar ao p� ..

bh:o que esta pronto a marchar com os solda
dos da P3tria, para defende·la quando fôr cha
mado, contra os inimigos externos e internos.

Qual o. mais digno, o mais nobre? O po.
bre ou ou rICO ? Aquele set humilde, simples
e bom. ou o mocinho rico, bem vestido?

E' aqude pobre .trabaihador, que moureja
de sol a sol, tirando da terra ou do mar o su

ficiente para a. manutenção de sua próle.' E' ele,
porque cumpnu c.om o seu dever de patriota.
fazendo-:;e R�servlst� do Brasil; é ele, porque
s�ndo ��s�rvlsta, velU de longe, a pé, sem me
dIr ��cr�flcIOS,. paJa dar uma demonstração de
brasIhdade, cOIsa que em ti mocinho não existe

. Fo�te �eJis, mocinho, por não t�r esta che'
Rio 22 -- Segundo as de navios no Brasil, bem fl�, prese�clado tal miséria de tua parte-, póis

declarações do ministro como estará concluida a nao estana a esta hora ainda rindo ...
João Alberto' a Uma agen- fabrica de b2uxita' Disse

.
Aqui deixo minh� gratidão a todos os Re-

eia estrangeira em Nova ainda o Coordenador que t
Iorque, o Brasil d�ntro em, para o aumento da pro-

servIS as que acorreram ao chamado da Patria

breve alcançarà grande pro dução da borracha estão princi�a�ment� a ti, re�ervista pobre, que. dest� ,

jeção industrial no mundo, sendo organisados trans uma 1:Ç3o a es�e mOCinho, que e um traidor,
porquanto uma série de portes de trabalhadores pe· que n�o cU�lpnu �orn suas obrigações para com
novas industrias está em lo i!1terior do país, o pe (l P�t1l3, pOlS não se fez Reservista e se é Re
desenvolvimento. Segundo rigo submdarino impedia a, servisb, mais traidor �inda é pois deu uma
as referidas declara.ções, remessa os mesmos por d

'

.,t, - -
"

dentro de um ano estará via marítima Concluindo e�on::. raçao pubhca de sabobgem e de quan·
funcionando a usina side- revelou que as rafinarias ·tQ e capaz para vender a Patria, e és em suma

rurgic� d� . �olta Redond__a, I peruanas. t'st�o fornecendo mocinho, um desprezivel 5a. colunista.
'

p que J)ermlhra a construçao petroleo a,reglão amazonica; David T. Tari/ols) Cap. Chef.e da"16a. C.R.

l

o esforço de'guerra
doBrasil ateaves d'um 'short'

prios brasileiros, jrnta se

agora uma película de e

xepcionais qualidades, que
expõe, da maneira mais
clara e inteligente, o es

forço de guerra empreen
dido pelo nosso país. Re
alizado com a assistencia

I I
tecnica do capitão Caio Mi.

Dr. Alvar'o :randa, pelo DIP, esse

B lh I «short> , que dentro de bre
ata a i ves dias iniciará uma car

MEDICO li
reira de. sucess? nas telas

- do Brasil, focaltza com ab-

CIRURG1A, PARTOS, MO- I soluta
habilidade a faina

LESTlAS DE SENHORAS E
I das nOSSé:S fabricas de mu

CR!ANÇAS
I nições e de armamentos,

DOENÇAS INTERNAS E

I
do Arsenal de Marinha e

TROPICAIS -DOENÇi\S DA de varios outros setores
PELE - TRABALHA DIA·
R,AMENTE NO HOSP1TAL onde a luta pela causa das

SÃO JOSÉ II Nações Unidas se efetua

ATENDE CHallAnDS ,I em proporções considera
N mM i� veis. Uma fotozrafia clara,

QUIILQullER U'I.'.RA
�

A - II firme, um som isento ae

Rua Pr S E Pessoa 206 ruídos, um ritmo seguro,e., , acentuam maravilhosarnen

I' te as .qualidades desse
-----------

-short- de aS!iunto tão a-

Esti.'ad3" de Ferro! tua! e pa!pitante e de fj

Santa Càtarina ,naltdade ta� louvavel.

O sr, Presidente da Re 1-----------
publica assinou esta se II PGrtugal
mana decreto lei abrindo o

.

.•

credito espe::ial de Cr. e Espanha conti..

$ 5500.000,00 para pros- nuarão neutros
seguimentc da construção Lisboa, 20 (R.) - No
da E�trada de Ferro Santa I almoço que lhe ofereceu o

Catanna. I sr. Salazar, o Ministro do
___________ i Exterior da Espanha, sm

IJordana, declarou que o

Um presente de objetivo da sua viagem
Natal aos orfãos I era um en!endi!nento para

d
. . que os dOIS palses cO!1Ser

as vitimas do I em a mais estrita neutra
'E'-

v

.c.1XO
, !idade .

t�io -- (A, N.) - O Em-,Ib�ixador de Portugal. se· -",_,

nhor Mattinhn Nobre de! FF,AC08 E ANÊMiCOS j i
Melo, entregou fi �oma de I Tomem : �
vinta mil crUZ'iros á s�- i ' VINHO CREOSOTADQ !t: , • I ,. S I L V E I ••

nhorz OSV<lldo Aranh2, I �
R A

destinando-a como presen· i 'rf� Empregada tum âIitll us:

te de �atal aos, orfãos d.�s I � .J.I Tosses
q ue perdeI am � vlda'n�lt:-I i ti< ,,;���� Resfriado,
mas dos cOrS;if?S elo t:IXO.! } '_.o.;�:JF Sl'om�uitl2s
Procurou assIm o llus I

�o.lí!�\;ot-�f. c '" I

t
,. 1 t f h 1 "

.. ',''_ f '-�CrO![IIO�'I:
r:, :lIp cm:'i ,1 azer c sg,:rj 1 'i�:;':': ,"

i:l �ua simp'llíq aos pl'que" � J ,.",,;-=.. Convalescenças
,o.

ninos Janç'ldos na orfem I' ! ;:Iu1'THO CREosoT,:no 9

dade peio nefando crime. li....:_�::.RADOR__;:e: s�=:J

Rio. - Ao repertorio
dos bons -shorts- brasi

Ieiros, desses admiraveis

pequenos grandes filmes

que estão a cada semana

revelando o Brasil aos pro

Instifuto Loures
Exclusivamente para molestia? de olhos ouvidos

naris e ga1'ganta,
' ,

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de
sua especialidade.

.

Richlin. Rua do Principe. Fonf', j34. ]OINVILLE
-----

As g rande s industrias em
desenvolvimento

HiH..... de
·d "

sua VI a�··

I
I Dtretor-propr ierarto: HONOHATO TOMELIN Oficinas e edifício p.oprios Redator: João Crespo
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Sexta ..feira,lS de Dezembro de 1941 - S. Catarina .... N. I.IS4Ano XXiV.... Jaraguá "'..

F/TTlL71/H
COMPANHIA DE SEQUROS

CURITIBA

SAÚDA, .t1PRESENTANDO VOTOS. DE BOAS FESTAS E i ----------------
FELIZ ANO NOVO, A OS SEUS DISTINTOS I

�x::::::tCllc::cc;:llC::llI::::>I!..:..�1!lc::U::::.lC:::IIX:::::iIJ,':::::.c::1I)I::::)f�c:::c:::z)C

AMIGOS E SEGURiDOS.' I � 1941 ,,,:.. 1943 �
----------;--- I � BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO O

� �OBl e o Blau �rasileiroi�ENGENHO:::L·IMITADAI
c aos seus freguezes, amigos O

� e favorecedores. ÕI Brinde5 Xcn::::o:::::xc::n:::xr..::n:::XICiCllI!lCXIC::::O::::XCXClrIC::U::::XC:::XCXIiOl)(

Recf:bem08 mais das !ir·1mas (H. Jorden S. A. e

Arnoldo L. Schmitt, cor-Iturne ß.JaraguA», dUlls Uo
das f{llhinhas para 1943,
que muito agradecemos.

Associação Pró PrBV8nlório
Domingo ultimo estive . cimento para com SU88

rarn reunidas em sessão companheiras sendo mujo
ordinaria, no Salão Buhr, to 8br8�ada e: ao retirar
a diretoria €i ô.S8oCitH1Úi8 se, tlcompaohada até ß

da Associação Pró Prv. porta do salão por todas
Deu-ui.<ri o prazer de ventorio, afim de élege a.s senhoras presentes.

8UE!. visih...
,
rle n8síiagem r�m fj nova Presidente,

'

por esta cidad e, Ci ar. dr. na vagd da 8I·.rj. d. Ruth E N V EI. o PES

Otbon Maeder, diretor Camara, qU9 solicitou de � �
da Companhia de Stgu mis'3'R'\o por ter de Busen ,;jjffo�
rOß «Att.ilaie', com séde tar'Sé p/j,ra Blumenau.
na capital paranaense, e Recebeu maior nume

1
administrador do cDomi-1 ro de votos li SJ'fl. d

nio Dona FrancisCl'l".

I
Adelill Piozera Fischer.

S,S. que se fez acum . que foi logo €r:nPG8sada,

I
panhar do sr, JaroBlau Apo!! a sesBäo a dire.
C. Pasch, agente daque- i toria e associadas olere·
la Companhia em Join- (leram um Dhocolate li

vile, demorou-so em n08- sra. Ruth CHIlHua, Em

S8 redação em fagrada despAdida, pela sua atua � r�
vel palestra tendo opor ção decidida li' eficiente

",,'

.

tunidade de percorrer asl
á testa da A�sociação, REFRE�CANTE: !)}G��l'IV':

nossas oficinas. em poucr: malS de um
DO,� .. ��A.

Gratos ao sr, d�. <?thon ano de gestão. B, � �;i
Maeder. pela dlstmção/ A sra, Ruth Camera I§j; ;! 1� g;'�,.
com que fômu8 honrados. teve palavras de agrade v,o,,' ;; lj .�1jLf.JF::� ,

Dr.OthonMa8�Er

----'-'�

'«INen» «INcn»BANCO
INDUSTRIA E COMERCIO DE
SANTA CATARINA S. A.

...=---=

CUMPRIMENTA, DESEJANDO AOS SEUS AMIaas E

FREaUEZES BOAS FESTAS e FELJZ ANO NOVO.

1943

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BANCO' -iNOUSTRlA- E COMERCIO-1
DE SANTA CATARINA S. A.

Matriz
.

em Itajaí
Capital autorisado por Assernblea Geral (Dependendo Ja

a;:;r'J·,';.:ção da 'Dir('{11ria das Reridas lnt'ern:�s Cr $ 4,\...000on,cQ
Car:.itai rsalisado Cr $ 2000.000,00
Reservas er. $ 221 588,80

. FILlAA5 em : Blumenau, Brusque, Florianópolis, Joinville, Laqes e Rio do, Sal
AGENCIAS em: Caçador t Crescíuma, tCruzeiro, Jaraguá, Laguna, Mafra,

Perdizes, Porto União, S. Francisco e Tubarão
SUB-AGENCIAS em: Araranguâ, lndaíal, Hamcnla, S. Joaquim e Tiiucas

ESCRITORIOS em: Concerdia, Gaspar, Talé e UJ'ussanga
!
I

Balancete da Matriz, Filiais, Agencias, Sub-Agencias e II
Escritorios, "'. Em lO de NovembrO_�_�41

_��__ II

----�,----

I
II

�.

===�====A=T==V==O=�=-
-�--

< r 1

Titulos descontados .

Emprestimos em Conta Corrente:
Carteira de Emprestimos aos funcionarias
Emprestimos hipotecários. . . .

Contas Correntes Devedoras, garantidaß .

Efeitos a cobrar:
.

De conta própria, do interior .

De conta de terceiros, do interior
De conta de terceiros, do exterior

Títulos em Liquidação .

Correspondentes no País. , .

Matriz, Agencias, Filiais e Sub-Agencias
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco:

Móveis e Utensílios, Debentures, Edificios
e outros imóveis -."

122 Apólices federais, no Banco do Brasil
Valores Caucionados
Valores Depositades . . . .

Valoses em cobrança no Banc ; do Brasil
Hipotecas.
Caixa:

Em moeda cm rente, em cofre. . .

No Banco do Brasil e em outros Bances
Diversas Contas'

·1 P A 'S S

'I

Capital . . . . . . • .

Para cumenlo deCapital(Dep. A:Jr.D.R.int�mas)
Fundo dE' Reserva e Reserva Especial
Fundo par a Depreciação.
Fundo Escolar .

Deposites em C. nta Corrente :

Sem juros .

Com juros.
Limitados.
Com Aviso
Prazo fixo ,

Efeitos a cobrar de Conta Propria e de Terceiros
Titulas em Caução e em Deposito .

Correspondentes no País .

Matriz, Filiais, Agencias e Sub-Agencias
Valores Hipotecários .

Banco do Brasil - cl especial
Dividendos:

Dividendos de ] a 12 (salde não procurado)
Diversas Con-as

C:>. $ 33437.359,90

Cr. s 100 ()()O,OO
14.192,20

29506600,65

3 Q50.909,OO
61.717.620,90

133.977.10

29 620.792,85

65 502.507,00
1,00

9.095.897,80
34725,667,60

..

3.151.873 ,60
90.317.00 3242.190,60

35502305,00
45414.091,10

183612.fo 81 1CO.009,20
1.403.500,00

Oenesio M, Lins, Diretor-Gerente Itajaí, 30 de Novembro de 1942.
Bonifácio Schmitt, Oto Renaux, Curt Hering, lrineu Bornhausen, Dr. Rodolfo R. Bauer, Diretores

6.607.410,20
13.791.930,JO 20.399.340,30

1.236.359,78
Cr. t 279.763.626,03

v O

Cr. $ 2.000.000.00
4000000,00

c-, $ 91.000,00
122.906,60
7.682,20 221.588,80

3.024 999,88
38.042 879,50
9.513194,90
13.860725,50
18846.203.00 83:288.002,78

65502507,00
81.100,009,20
1.353.881.30

38.250007,05
1403500,00
132.868,60

c

21.2�,50
2.489.996.80

Cr. $ 279.763.626,03

Érico Schaeffer, Chefe da Contabilidade Geral dip. reg. na SEC. n. 22.638

J U I Z O DE DIREITO DA COMARCA DE JAKAGUÁ
Edital de primeira ·praça. centos e quarenta e dois. Eu, Ney Franco. escrivão o

I que
rindo esse prazo hão de SM arrematados por I afixado no lugar de cos-

O Doutor Eduardo Domingos da Silva, -Iuiz Subs subscrevi. (assinado) Eduardo Domingos da Silva. Juiz q uern mals der e maíor lance oferecer, no día 191 turne é publlcado �lo
tituto em exercício no cargo de Juiz de Direito da Substituto em exercício». Está conforme o original, do' ele janeiro de 1943 proximo vindouro, ás 10 horas jornalcC6rreiro do Povo».
comarca de Jaraguá, Estado de Santa ::::atarina, Brasil., que dou fé. da. menhã. os bens pertencentes ao Espolio de Dado e passado nesta ci
n3 forma da lei, etc: .iaraguá, 7 de dezembro de 1942. Otto Kathwlnkel, a saber: dade de jaraguà.aos neve

Faço saber a todos que o presente edital de pri- O escrivão : NEY FRANCO 1 ) Um terreno sito nesta cidade, á Rua D. días do mez de dezem
meira praça, com o praça de vinte (20) dias virem ou I Pedro II, fazendo frente na mesma Rua, travessão bro de mil no.vecentoB �

dele conhecimento tiverem, que findo esse prazo ha Edital de primeira praça dos Iuudus cem mais ou menos 40 metros com r quarenta e d?lS. Eu, Ney
de ser arrematado por quem mais der e maior lance O Doutor Eduardo Domingos da Silva, Juiz Subs'l terras de João Emmeudoerrer, «xtremando de um I Fran.co, ß�CrIvliu y subs
oferecer, no próximo dia 5 de [aneiro do ano de 1943, tituto em exercício no cargo de Juiz de Direito da [Iado com terras de Sabíno Uber e de outro lado crev�. (assIDedo). EDuardo
ás 10,5 horas da manhã, ás portas do Edifício do fo comarca de Jaraguä , Estado de Santa Catarina, Brasil,' com 88 de Erich Blosle ld, com 8 are a de 800 IDf; I Doml�gos da SIlvB, ?�lz
rum, os bens penhorados a Augusto Schlupp, na ação na forma da lei, etc.: trcs quadrados, avallado em er. $ 3.000,00 Forma! Substitute em eXel'.Cl.clO:
Executiva. que lhe move Comercio e lndusiria Ger-

.
faço saber a todos que o. presente �ditill. de pr i- da partilha do escríväo Ney Fr�nco, de .Jarag�á I �,r;tá contermo o OI'JgUHH

mano Stein S. A, a saber. .

merra praça, com o prazo de vinte (20) dias VIrem ou de 20 de setembro de 1938, reslstrado no cartorío ....J que dou fé.
Um terreno sito nesta cidade, fazendo frente na dele conhecimento tiverem, que findo esse prezo ha do Oficial Mario 'I'avares da Cunha Mello, de Ja 'Jar8guá,9 de dezembro

Rua Rio Branco, travessão dos fundos com o Rio Ja-, de ser arrematado por quem mais der e maior lance raguá, 80b D. 2.921 sob, dígo pego talão n. 15, pago de 1942.
raguá, de um lado com oPatri ronio Municipal e de oferecer, no proximo dia 5 de jandro do ano de 1943. 2.921 e sob ll. 2.871, dO.livro 3 - em 21 de setem- O 8scríväo: NEY FRANCO
I.utro lado com terras de Teodoro Krambeck e João ás 9 horas da manhã, ás portas do Edificio do Fo- bro de 1938. 2.) ÚlJ1 terrenc sito neßta cidade á
Emmendoerfer, CO""l a arca de 5.600 metros quadrados, rum os bens pmhorados a Fredrrico Vierheller, na Rua Elisa. Stein, fuzendo frente na mesma. Rua,
avaliado em cr.$ 7000,00. 2. Uma casa de materi�1 ação Executiva que lhe move Paulo Ehrl Bc Cia. a saber: com 79 metrofl, irú vesBäo dos fur..dos com 42 me _. -.construida no mesmo terreno avaliada em er. 10.00Q,00. l.) Um rrdio marca Flodoa, avaliado em cr. $ troB com terras de J(ião BaUoek, extremando de Registro ..,IVI
3. Uma balança sem pesos, avaliada em $ 41,00. 4.' 1.000,00. 2.) Um relugio de pdrec:!r', av:�liado ém 50,00. um I ..dü com terras de Lucio dp Oliveira e de Artur Mueller, Escrivão e Q.
Uma panela de ferro crú, avaliada em 10,00. 5. Uma 3.) Sete mesa�, avaliadas em 50,00.. 4.) Vinte e tres outro lado com as de Purnhagen, com /::. Sl'e.a de ficial do Registro Civil do 1.

molheira, avaliada em 5,00. 6, Dezenove vasos de cadeiras, avaliadas em 70,00. 5.) Uma prateleira gran- 2.138 metros q.uadl'ados, avaliado em cr. $ 5.795,00. Di�trito da Comarl"a de Jar�
barro, avaliados em 10,00.7. Uma pá, avaiiadaem 5.00 de aVélliadJ em 15,00.6.) Um espelho de propaganda, Formal da Partilha do Escrivão Ney Franco. d611��a'B�:sti�dO dec Santa Catm-

8 Uma saleira, avaliada em 2'00. 9. Urna frigideira, avaliado em 10,00. 7) Dois armados pequenos, aVß Jllraguá, de 20 de setembro de 1938, registrado no'
.

avaliada em 5.00. 10. Treze mamadeiras, avaliadas em Hados em 10,00. 8.) Um balcão, avaliado em 20,00. 9) cartorio do OUeifli Mario Tavares de. Cunha Mel- faz saber que compareceram
10,00. 11. Tres copinhos, avaliados em 1,00. 12. Cinco Um engradado de cerveja, avaliado em 45.00. 10.) U" lo, de Jaraguã, sob li. 2.871, pag, 2.921, taläo n. 15' no cartori� �xibitldo os. do�u
rasqu,eadeira.s" avaliadfls ,em 5,00. 13. Seis latas de for- eng.adado de' !l8Z0Z", avall·;.ldo "'m 25.00. Total'cr. <t> do livI'O 3-A oro 21 de 8etembro de 1938 3) mentos ex!!pdos pela leI ahm

� .. "'., � ....,. , de se habilitarem para casar·se
micida, avaliadas em 15.00. 14. Dezesseis vasinhos de 1.295,00 (Um mil duzentoE e noventa e cinco cruzeiros) BENS MOVEIS: 1 bufet; I bakäo; 12 mesas; 22 ca·
barro e seus pertences, avaliados em 16,00. 15. Qua- cujos bens constantes do auto de penhora e :.mro deiraa; 3 cadeiras de vime; 4 cadf\i1'8ti; 1 prateleira Ed:tal n. 1439
renta e cinco cadernos. av.aliados em 10,00. 16. Oito de penhora e auto de avaliação de folhas dos autos da 1 dt, cosÍ.nhH; 1 mSSil de lavar louça; 22 macas; I Leopoldo Toni e Sslmiracadernos de desenho, av&!lados em 5,00. 17. Sete qul- referida ação Executiva, serão levados em prim"irn p�8.telelfa <Btlr»; 3 camas; 1 carrinho pera cundu- Carlini.los de café em grão, av;.;liados em 4,00. 18. Uma foice praça de hasta publica de venda t arrematação pelo Slao d�3 bagagem; 2 mesas p e que n a f'; 1 I
avaliada 9m 6,00: 19. Tres pares da taman�os, avali.i1 val<;>r lotai de. Cr $ 1.?95,OO (mil duzentos e noventa relogio de pl:J.red�; 1. espelho de parede; 4 quadros I Ele, brasileiro, solteiro.
dos em 3,00.. 20. Tres ferros de cortar capIm, avalia e CIUCO cruzeiros) ASSim serão os referIdos bens arre- de pt.t.recl.e; 4 duzlas de lençoes de cam!1[õ1. 1 1/2 lavrador, nasceu em Jara·
dos em 10,00. 21. Cinco quilos dt! feijão, avaliados em matados por quem mais der e maior lance oferecer, fiuzias de toalhas de rosto; 12 cobertas de W 1..'88. guà em vinte e seis de ou·
2,00 22. Dois quilos brutos de breu. avaliados em no dia, hora e lugar acima mencionados, podendo UTENSILIOS: 24 pratos. 18 lacas e 18 garros; 8 pa tubro dê mil novecentos e

2,00. 23i. Dez quilos de bonbons, avaliados em 20,00. os mesmos ser examinado!' �or quem interesse tiver nelas, 5 bules de cdfé; 12 chícßrBs j)êira c'!.fé; 12 dezoito, domiciliado e resi·
24. Dos rolo;; de fumo, avaliados e� 3000.25. Vinte c que estão em poder do depositaria publicG. E para chica:!."8s velhas, para café; 3 terrinlis di.:) sope; 35 dente neste distrito em Ri
lampadas. avaHadas em 40,00, 26. Quarenta vidros de que chegue a noticia ao conhecimento de todos, se travessas; 22 pratinhos, 6 assucareiros; 10 ma nte beirão Cacilda, sendo filho
lamptão, avaliados em 40.00. 28. Seís cabos de chicote passou {) presente edilal que será afixado no lugar gueiras; 1 lacho para lavagem de roupa; 1 ff'rrü de João Toni e de Ana
%!valiados em 5.00. 29. Seis esteiras, avaliadas em 3,00.l do costume e publicado pelo jornal local «Correio do de engomar; 26 colheres; 10 bacias de la vHtorios; Sta�chak Toni.
27. Sete cabos de machados avaliados em 5,00. Povo", Dado e passado nesta cidade de Jaraguã, aos 12 jarros" 6 lavatorio8 com espelho; 7 lavatorios
Total cr.f, 17.300,00. (Dezestte mil etrezentos cruzei- sete dias do mez de dezembro do ano de mil nove Bem espelho; 11 mesinhas; 1 criado.mudo; 2 guar.
fOS) ..:enlos e quarenta e dois. Eu, Ney Franco, escri\'ão o da.rouptl�; 20 pratos fundos; 20 pratos 1'8.S0�; 19

. cujo bem constante do auto de penhora e auto subscrevi (assinado) Eduardo Domingos da Silva, Ji.liz cobertas;. 19 lençoillj 19 fronhaj;; 19 travesseircs,
de avaliação de folhas dos a utos da referid2 ação cxe- Substituto em exercicio). Está conforme o original, de tu do fivahado em cr.:I& 3000,00. Total er. '$ • • •.

cutiva, serão levados em primeir& praça de hasta pu que dou fé'J 11.795,00. Cujo bem consttlLte do auto de avalia-
blica de venda a arremata:'ão pelo valor total de cr $ Jaraguá, 7 de dezembro de 1942. çl10 e lermo de decll'.rações, serão levados t':m
17.300,00 (d03zete mil e trezentos cruzeiros). O escrivão: NEY FRANCO primeira praça de hi:!flt� publica de venda e al're-

As&im serão os referidos bens arre- f matação pelo valor totf,ll de Cf. $ 11.795,0& ('onze
matados por quem mais der e maior lance oferecer, I Edital 4e primeira praça mil setecentos e noventa e cinco cruzeiros). As-
no dia, hora e lugar acima mencionados, podendo

I
'sim será o referidos bens arrematados Dor quem

os mesmos ser e"aminados por quem interesse tiver O Doutor Eduardo Domingos da Silva, Juiz mais der e maior lance oferecer, no dia, hora e
e que estão em pod�r do depositario publico. E para Substituto em exercício no cargo de Juiz de Di- lugar àcima mencionados, podendo os mesmos se

(lue chegue a noticia ao conhecimento de todos, se reito dll, comarca de Jaraguá, Estado de Santa Ca- rem examinados por qu.em ,interesse tiver, em po·
passou o presente editai que será afixado no lugar tarina, Brasil, na forma da lei, elC.

,

der do depositário publico, onde se acham depo.
do costume e publicado pejo jornal local cCorreio do FAÇO SABER aos que� o presente edita.l dçl sitados ditfJS beDs.
Povo.". Dado e passado nest. cidad� de Jaraguá, aos primeira pr�Qa e t:trremataçli.,>, com o prazo de E para 'que chegue a noticia ao conhechnen
setet'dias ::Jo mez de dezembro do ano de mil nove- trinta <lia$ virem ou dele conhecimento tiverem, to de �odos, i!!e passou o presente edital que serA

"""""�"",,...;�=,.,..�-
"' .. ,

t·..... ,·j,� ":"\.\ �

Ela, brasileira, solteil a,
lavradora, n8sreu em Jara
guá em treze de abril de
mil novecentos e dezenove
domiciliada e residente nes

te distrito em Rlbeirão Ca
valo. sendo filha .ie João
Carlini Junior' e de Mari3
Carlini.

Si alguem souber' de al
gum impedimento. aculle
ôs para os fin::; legais. ,

- 'Jara'guá, 17-12-42.
Artur Muller
Esérivão e t

Oticial do Registro Civil
.

Q>

J1eJj ....:
..

� � ---;;.�
.iII

...
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I Carlos Albus
Hotel Becker

I Luiz Gomes e Senhora

I João van rlen Bylaardl

'" I
Casa Bylaardt

Alfredo D. Janssen

Correio do Povo - x - 25 '- 12 - '94�
=======- --========""""""==--=-=-=--=--=-=-=-===._

�G_�Blo�a.s���eBsRt�,al.Ds�e��HeHIHII.z�A�n�o�M�o�v·o��I' 5a. ���Mili�r
16 Circunscrição de Recrutamento

Junta do Alistamento Militar de [araguã
". EuITAL de convocação de sorteados dada ela

Jacob Emrnendoerfer � I faz saber que foram sorteados para o serviço e

Auto N. 240-32 .-1 Exercito, no dia. 9 d? cerreute mez e ano, �a Cap!ta

I'
do Estadc, os Ch1adats constantes da relação abaix

!ran�crita e que se deverão apresentar do dia 5 � 20.
I janerrc de 1943,msta Junta, e os que o não flzere
ficarão sujeitos as penas estabelecidas nos regulamen
tos. militares e Código Penal do Excercito. E para qu

I
chegue ao conhecimento de todos, lavei o present
edital, que será afixado no edifício da Prefeitura, In
tendencis Distrital de Hansa e oublicado pelo [orna
<Correio do Povo", depois de assinado pr:lo Presidente

Guilherme Schwanke Jaraguá, 19 de dezembro de 1942.

I
Artur MüHer, ) Leonidas C. Herbste

__._� ---:;=-- -....- .=-- �-___ Secretario Presidente
ALISTADO EM 1940

Alfredo Meier - Eduardo Kellermann lj1jI Reinaldo, filho de Domingo Rosa; Afonso, f. de An�
Barbearia Ponto Chie e ;família 111' Borehai dt; Gumercindo, f. de [uvenal da í3i1va: Zaea 1• rias, f. de Maria Matheus; Arlindo, f. de Antonio

Rosa�,------+---------lii§ Lauro, f. de Antonio Bento de Souza; Solano, f. d

Lou.renço Lorenz�; José,. f. de João S.unes; José, f. 1e
francisco Fischer [or. I'

Albano Kanzler . Mtína Alves Rosa, Onorio, f. de Daniel Uber; Bento,
e farnilia Construtor f. de Juvito Branco Gercla; Manoel, f de Pr dro Dias;

I
Fritz, f. oe Guilherme ruck; João, f. de Francisco Os
zika; Vígant, f. ds Francisco Zeefeldt.

JALISTADOS EM 1939
João, f. de Adolfo Siqueira; Harold, f. de OttJoão Crespo e famiJia

� Schneider Junior; Leopoldo, f. de Otto Lewerenz: Leo
r. poldo, f. de Wi!Jy Barrel; Jorge, f. ds José Berta' nu.....,�..

II! tavo,. f. de L�opoldo Martszat; Leonardo, f. de JOf
� Maítlm da Silva; Alberto, f de Otto Gnewuch; José
� f. de [oãc M. Freiberger: José, f. �e Ellsabeta [enning;

I
Ingo, f de Paulina Greuel; Vergilio f.de Pedro Borba;
Vid31, t. de José Pereira Macedo; Herbert, f. de Emi
Iío Wend!; Alfredo, f. de Gustavo Behling: Romilo. f.
de Eugenio Trentini; Waller, f. de Augusto Maas; AI.

I'
Martim Stahl e famill'a Hans WI'e)e e família Osva,ldo Buch e familia_ Jorge Buhr e familia Artur Henschel e família berto, t. de [acendo Pedrl; Justino, f de Diogo Fran

"
j cisco; Jorge, f José Kuroli; Alfredo, f. de Alberte Behn-
j

ke; Angelo, f. de Fernando Pradi; Ernesto, f. de Alvin
]-----------;.--------- Kath; Heleodoro, f. de Ponciano Veroso: Walter, f. de

Alvin Llermann; Nascimento, f. de Domingo FlorFabrica dr. fumos Seme Mattar Emerich Ruysam Honorato Tornelin Bruno Mahnke Domingos, f. de Mathias Silveira: Antonio, f. je Jo�Centenario Ltda Casa Marly e familia e família e íamilia Machado Moreira; Oscar, f, de Erich Baerwaldt; Rica
I do, f. de Termon Claude Oliver; Adolfo, f. de Serafim

�j.-�-�-���-���--�-����--�-���--��--�-��-��--�--��� Bibiano; Alexandre, t de José Steilein; João f de Emi
I

S I lto Verbinnen; Herminio, f. de Tomas Francisco dI

Ney Franco e familia MueHer &_ Cia. Ltda. Max fiedler e- familia
Lothar onnenhohl H. Schinzel e familia � Lima; Osvaldo, f. de Antonio Freitas; Afonso. f. de
Casa Comercial

I
Hermann Priebe; Artur, f. de Francisco Kreutzfeldt;

. João, f. de Bertoldo Zapela; Leonardo, f. de Paulo
-!----�-�--- Linzmeier: Hartwíg, f. de Gustavo Borchardt; Alfredo

Wald·emar Doubrawa Dr. Waldeml'ro Mazareehen Alfredo Krause R b t 114 dt f d
.

B t I
f. de Wilhelm Duwe; Honerio. f. Carlos Ment'gazz'U OI O er o i',.arquar re enco ar e

I
Alcindo, f. de Bertoldo MOfitz; Antonio, f. de 0'

� e família e íamilia e família Dentista Construtor !?arem; Gilio. f. de Francisco Lenzi; WillY,.f. d
•

CISCO Hoffmann; Antonio, f. de Francisco SC

I�---------·�----�---��-�-�-����------��-�--�--�
Rom&I�� t de Carclina Far�; Lu�, L de Oscar

Roberto M. Horst
J b B k f· '1' W. Weege & Cia. Ltda. Edmundo Splitter Nestor O. da Luz ki; Erich, f. d,: H.;rmann Gielow; Jenuario, f. d

« Fdrmacia Nova li
aco uc e am1 la C�rtume e familia quim Pincegher; Hildebrandt, f. de Alfredo •.

noldo, f. de Gustavo Trun; Domingo, f. c!e

".

- José Albus
Casa Real

Carlos Hass
Casa Comercial

Leopoldo Mahnke
e familia

G. Rodolfo Fischer
e família

fi
Arnoldo Schrnitt

.

e Iamilia
Empreza Auto-Viação
Catarinense S, A.

Max Wilhelm
Fabrica de Bebidas

Oscar Schneider
e família

Bernardino H da Silva
e familia

Hermille Cardozo
e família

Foto Atelier Loos OUo Schneider e íamilia Artur Mueller e família

Doubrawa Gottlieb Boos e família Mario Tavares e família

,
\

Julio Maffezzolli
Casa Gloria

Leopoldo Reiner
Tipografia Avenida

Bruno Wolf
Casa Comercial

Paulo B. Wundp'rlich
Oficina Mecanica

I

[anssen Bt Cia.

Max Eggert & filhos
Casa Comercial

Carlos Hafermann
Farmácia Central

Oscar Mathias
Hotel Central

I

•

IIBernardo·Meyer 8r Ci.. Wollgang Weege Or. Alvaro Batalha Leopoldo Drews Alberto Roossle Serviço Militar '

e Senhora e família Autos DS 2 44-04 e 2-44 53 e familia
. J u n t a do Alistamento Militar de

I
I : Leva se ao conhecimento dos interessb,. Ob

I seguinte:
.........-

....

o
Irineu Schwarz

Eurico B10deld e família Mario Nicolini· Empresa de Transporte� Ernesto

Lessmannl
I

Recolhimento de multas: Os snrs. Afonso
� e Senhora e Senhora Frenzel S. A. e farnilia Tomanini e Maximilíano Carlini deverão recolhe

I
com urgencia a multa que lhes loi imposta pOl

'-'li 'ilist8meDto fóra rj<) praso legal.
� Requerimentos il1J1eferidos: Foram iodefe·Max Hinde1rnayer Hermilio Ramos e familia frederico MoeJler Posto Rubini Uda. José Emmendoerfer � rijos pOl' l)(lo estar(,m· alistadoF. OB requerimentose famiJia e familia e família
�

em que Casemiro Mal!oski, -Henrique Pereüa

� Ilm Antonio de Borbtl Orelho pet1íam certificado do

I� ! I� reserVista. de 3a. categoria. Os mesmos, poderão
Jacob Andersen B d G bb R b t 1-1 t

uHstf\f fiA pngando a multa. _

e faml'll'" Adão Narosny e familia
ernar o ru a João Bailoni e familia

I
. o er o .or� Car!')ß NiDOW, deverá requer prescrição de

;& e familia Padaria Nova insubilliL�ijâo ao Er. Comuodunte do 32. B. C.
____� --!- �� __!'--��__----- ---------� Ce�tificado6 : Esta Junta rf:�ebêu para entre·

I I
ga 1108 mle!."d-'88Iidos os seguintes certificadcs deFrancisco Kubin

Ricardo Harnack Walter' Heftel Arnaldo Schulz reservh,tSlS:

paU.'lO �uck, Estü!ano Heller, BertoldoRosa Porndorfer
e familia D�nhsta Carlos Mey c familia � Junk€.;f;. Gl rmàD,j P!ske, Carlos Ratzen, Max Eu

Dentistas _

I{elojoaria � genio .Roberto ZiemaDIl, JoSo Tomez ele At8ujo,• � Franels::;o �ees. João Gualberto da Rocha, Hug

.1 I;;
Hanusen, MIguel W68Ch. Dümingcs Alve3 de S'

Leopoldo fiedler Ervino Reinhold Industria de Calçados J
-

Alexandre Zacko· . queiu., JUDÍor, Floriano Pt:llens, Olt,' KO€Eter, Hei·
Casa Comercial Gosch Irmãos S. A Altino Pereira e famiJia 030

e famiHa' ,_ dClliuth Pauli, Gustavo OUo Alvin WElk, AfonsoHotel Jaraguà � Merqua!'d'�, João Dtd-Ri, Oito BoIduBn,· EstefHniu
•• r .' Steng!u:, Andréc'fi Leithold, W8.lt(�r Krüger João
��������������� Leskowlc9, Jt'ão �erent, Alves �rdriollj. Laudeli-
" nn D' Amacena, lnE�cio Wolf, Erwill Henke, Alvino

Zinke, BHtista A.R!dí, Felipe Schwirkow"ky, Lino
H O t e I Be" k e r �.iI_UIi.II'.'.UIl'.'fI••••�.'lIIlf1'I1I'tJ'��-�1IJ �eil,arcbj, Jqã:-; ju�tirlQ �e Pinho,. JO!lé Schmitt,... . =- Rodolfo !W(,tetl. Juao Jose Severino da Silva, VIa.

I ,
ríialf:.u Cieply.

a 'IIo ' , , xa. M�ft��Sd:C:��� $c��:�r6�f.di'S €8tâo ßujeitos fi Ta-

,

Jluaguá, 18 Ge de8eru bl'O de 1'942.

DR. RENATO CAMARJl

Cumprimenta a todos os seus

subscritores, desejando
�oas Festas de Natal

Rua Oel. Emílio Jourdan Jaraguá do Sul
Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vi;, á Estação ferrea. Dispõe de olimas acomoda
ções e oferece o rnaximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.
HIGIENE CONFORTO PRESTEZA
Linha de Onibus á porta Preços razoélveis.

Proprietario : Carlos Albus.
Diretor médico do «Hospital São José"
Operações --' Mo/estia.s de senhoras e

creanças - Partos

Consultas no Hospital e no Consultorio Atende á chamados.A Companhia Pan-Americana
Minerios Industriais

o presente D. I

de Natal --.a
Ofereça... á sua familia ou a si. proprio

Petrolina Minancora

Joao ProsdociDlO 1/1 Filhos

o Tonico capilar por excelencia.
Qestina- se a manter urna higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.
Evita a QUÉDA DOS CABELOS e âes

. troi a casp l. por mais rebelde que seja. E um
remedio soberano contra toda e qualquér
AFECÇÄO DO COURO CABELUDO.

i

iio=�== ..=-=-=ol
R C�sa Real R
o Sementel'e hortaU� (garantidas) Öl�

ChOCOlate.
s. Prl1Wés e b'lÚJS fi.It..as e doces R I� das melhores fab;cas Soenkseu". Sultana. O'

.

Proprietario JOSE' ALBUS - O I.

IOI�C:U ;:c::llx::x::::n::::x"cxcxCltC?��ClIlCi!lc:::wX

Peça demonstracões, seID co'mpromillo, a firma

JOINVILLE " Rua 9 de Marso, 126
Em todas as Farmacias, Drogaria� e Perfumarias
Produtos do LABORATORlOS MINANCORA

Joinville:'
" Rua 15 de Novembro, 687

00
i
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-Fatos a que não devem ser
silenciados porque, .lém de gran
de ingratidão para com o pre- fundado em '1895
parado que o salvoc das garras
de uma morte certa, o dGH'ni@,. -t I 11-'"

tem restrícta obrigação metal ....apl a reaRlua..o o • • • • •

não esconder uma experiencia F d d '

quasi milagrosa e da qual mui- un O e areSel"Viil. OI • • • •

tos. outros podem. e.gualm',nte Fundo esnecial fiara denl"ecia��o
retirar grande benefício, qual o ,

It" fi:'" zr !r'"

dll_ �ons�lvaç1iío da vida e sesti- edifícios OtU'll1i�UI05 pelo Banc@
I tuição di! saúde,

,

r �

Achava-me em condições mais

do que precárias de saúde, qua-
si tisico, sem poder tr,-.,balh:u',
tendo febre continua, tosse, falo Il'"omun�"'am.ft.:! t'l.\ In.dus"'''''''a B'4-m'erMo e
ta absoluta do apetite, pois a � ,III'" V� _ U .1... a ,"'" ••

comida até repugnava-me, quan- Ido um camarada me Iez presen- pub ico em -eral.. que será aberto nesta
te do abençoado preparado PE1- 8l 11

f���i. DE Al,'\lG!CO PELO. cidade, em 4 de Janeiro proximo, um Es...

Com o seu uso lodos os sym-

��TellSqU!O��l Si��s���,cc����à; ajtorio deste Banco, pérfeitameo'te apare...

de todo, podendo trabalhai' e

Ih II &....1
-

prover a subsistencia dos meus a o para el.etuar touas as operaçoes
venho trazer, o me 1 atestado,

, para que sirva de i]tfc:mação bancari�s.
aos que como eil doentes do RI

mesmo mal, possam como eu J31lfaG','l'Bä.. I' .. 11 .. 41
ficar curados e viver, e "

T(���dl bEll AVN�ICza p[lg: Banco Nacional do Comercio S.A.
TENSE que me salvou ii vid«!
- Pedro José da Silva. Teste
munha Hoque Cosenza.»
Confirmo este atestado Dr. E.

L ferreira de Araujo (firma re-'
conhecida. )
licença N. 511 de 26 de M<tr-

ço de 1906.
,.

Deposito geral: Laboratório')
Peitoral de Angico Pe!otense
Pelotas - Rio O. do Sul

Vende-se em toda a parte

,

" R E C .A"
'

Sue. d� Rjs�bb:ieter Cf Gestwicki

Relojoaria CstarinenseSlA
MORTE

..

�WMMft���wmmmmm�mm

Vendas a prestações modicas
___, -..,=_twca__._�,,

= M;�.. _

B==����·��:::.=E���·�!5ffi::����!!2·������

r Hotel .. Pensão WESTFALEM III

�Il P a r a seu een- ',No Centro da cidad�" Pt-o�!mo
-

',1,1I forto e =- soc:ego
de tada::,a�emprezas de onmus

II� e auto .. vraçao para qualquer des II
111 P r o c u r e bOi" tino des .Senhores V ia ja n t e S !II
II Ipedar·se DeS!e I' Conforle para UMILIAS e distintos CAVALHEIIWS III
III IH;OTIL..PENSAOI BAN H o S QUENTES E FRIOS � I

II! ' Cosinha de primeira ordem, rigoros8 asseio e prontidão !II
fll CURITIBA - Rua Desembargador Westfalen n: 56 - Fone, 2774 Iii ..

�II HOTEL - PENSÃO WESTFALEN - P�OXIMO À RUA 15 OE NOVEMEJRO III
III Dirigido pelo proprielario e �spoga: Leonardo R.ein'ak, III
B.!!!!!!!!!!.�����'==Z::=:��Me;;;:;;����·.���:���

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros .entre os primeiros,
São os bolos que se prepararn
Co'o bom Fermento Medeiros

H O T E L
CL

J A R A G U Á t,

losinha dà la. ordem - Completos serviços de restaur.mte ._, B011S quartos

'referido pelos srs. �iajantes - Rua Mal. Deodoro - Prop,: Ervido I�einhcld '

CA,IXA POSTAL n. 34
Rua Manoel L de Andrade, 14

TELEfONE n. 155

Orontesmaia
REPRESENTAÇÕES

DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS

EMBARQUES

=-

Banco Nacional an Comorcio
'Séd�: Porto Alegre

ee, $ 15.000.000,00
er. $ 17.750.000,00

• •

• •

dos
" o Cl". $- 1.450.000.00

-------��

Helio Westpbalen, 'Enc. Escrto.
---------------�------------ �" ....

"CL\L-CL\DOL
,

f

INDUSTRiA DE t;:" LÇADOS I
, GOSCH �RMÃ05 S. i\.. i

J .,... I!":",; A G U A# r"'" NÖ'f' A "''''' �

''"1*', f< ","""",." '" W
rqL.'\f·\:L.'\ L.'\.

- .r s» n .l..,\. t.,.,.L\!":".\:<:i�(..\ i
.._------ ...-�_ ...._�� ........... ' ........"_.,...�......... "'_M ....�_" .

..._......,,, •. � .•• , ..• _. ", ....... " ......_ ........ _ .... , .....
�

------- ..
_------_._----

_ ...

,--------�------

�;ã
I,' Natal ,_ Lindo sortimento de _. Nata I
I Bonecas· de Celuloide, brinquedos, etc,

Roupinhas pena crLll2_çm;. f{oup;;s brancas, Roupas de cama e mes':!.!

Cortinas, St?res, fv'h)sq!Jitêir�.:'.,___E!�geni�.s e franjas para cortinas,

fitas de: seda, sdim, vdudo, xadrez, listada; Enfeites P,H a véstído�
Rendão. Rend.s, B:,tõ..:s, Fivelas. B� oche�. Brincos, Colares, varia ..

do sortirnento de botões douraoos. Meias, bdissirno smtimento de

O;:;��-; Linhas, fios-de lã, Ris��;-'�- Panos riscados e onlUit"õ�

•

oms

Ol�tro_:.; artígos do ramo, inumeraveis-

COBREM SE BOTÖi�.S CUNfECCIONA-SE PLISEE

av. Getulio Ya:gas, 146 CASA 50NIS Jat'8guá - Sla. Calarina
Propr.. FRANCISCA BUCH

CONTEM

oito elementos tônicos.

Arsmiato, Vanadflto,

fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBIW

TONICO DOS MUSCULOS

Os Pálidos Depauperados
Esgotados Anêmkos Mães

que criam MagroslCrianças
raqlliticas receberão a to

nificação geral do organis·
mo com o

, );

i.� ,:,....
_fo Sa.nguenol

c. D.N.S.P. de n. 1992 1921

.
'

.

Aprendiz

e

para ih,Jminal' seu lar, sitio, ta,zeoda, etc
FUDcionar seu radio, etc. .

Carregar baterias de alU:omovel, radio, etc.

T ES
MODELOS

com

capacidade de
100 til 450 watts

6, 11, 110, 110
volts

Peçam 'demonSI-r-ações aos Distribu.idores

Carlos Hoepcke S� A.

Matriz: FLÓRIANOPOLIS

.� ._,.;,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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X� Em Organização de acôrdo com o Artigo 63· do Decreto-Lei 2.62'1, de :26 de Setembro de 1940 ,�1

� .capital Nominal: er. $ 20.000.000,00 divididos em ações de er. $ 100,00 cada uma
�

• •
"

Ö
· �

Ö'· �
• I1<-J.\o�.�
�,:�

�HOil
Cooperai com a COMPANHIA. PAN·AMERICANA DE MINERIOS INDUSTRIAIS, ne desenvolvimento da In..

..

� dustria Extrativa do Pais, a§sim eornar-se..á e Brasil, dentro de breves rUas, um dos países mais prosperos e ricos

. Ö "do ��do•

. Ö1í A Companhia possue)' já, como pata"imoni@, conforme ESCRITURAS que se acbam em nossa Séde á Rua

;,;� Màrs::o!!i, 23 .. leO andar, a disposição dOi intelre5�3dos para exame, eefeeentes, as seguintes JAZIDAS:

� a) Rancho Fundo, .. :

••• :::ih"·,dl no Municipio de Santa Branca, Esbd') dc São Puilo, com autorização de pesquisa, decreto n-

'!3.
Ö
.. .
�$

�
.�.. ..�
,

da Prcdução M.netal ao Ministerio da
�

;I
.. ��

Séde Social: Rua Marconi, 23 2.0 andar - São PauLo

BRAS I LEIROS!

b) Grota da. Generosa,
situada no Municipio de Sabinópolis, f.:.t.do de Minas Gerais. registré:da sob n. 400, no Departamento Nacional

Ag-ricultura: Be-ilo. Mica, Fluorita, Colornbita f: Agu as"Marinhas .

situada no Município de Una Estado de S3:o Pauk: furo e Manganês.

d) .Morro dos Cael1S,
" r

� : ..

IM P €) R TA N Tl!:: Em. 1'41 a exportação deminérios atingiu a extraordinaria sôma de er. $ 487.801.911,00,
com tendenttia para um ausnenee iiu:aE&uRavel, segundo as neces!idades da defeza do continente.

I

Os nesses Estatutos que foram [JLlbiicadus no D1á�i(' Qfíci"l .

do Estado de São Paulo, in o n: 150, de 1 de Julho de 1942 em seu artigo n. 6

reserva 70 % dos lucros liquidas apur: dos -rn Balanço.. anualm.rite par<.. serem dist-ibuidos a TITULO de dividendo aos snrs. rcionistss

Pro�ure!!n agente..inspetor o,esta praça

"�
-�

t
i

ME�g"/("'k. I -

Cltlledito l\lutuo Predial u

"' rô 8� I (I I ..
.

. FUNI?�DO N? ANO D� 1914..

�. """'!� ff" í'i 11:] .

Maior e m.us "credltadp Clube.de Sorteios do. Estado
\f.ffi.�", � h:' �(f'�;nrt:' F�ORIA'\iOPOLlS
�� \ 'l.::-\1", """'.'t: '�"..J !-tua Visconde de Ouro Preto, 13
_.

,:) RESU�TADO DO 434 SORTEIO REALiZA-

(�-;-����JI i1n' DCJ DIA �18 DE DEZE�BRO DE 1942,

\1r�.1.IV&)/(.j.,.�lll;�",j2��
CADERNETA N. b356

ti. '��t.. }'(_/"'_ Premies ern rner cadorias no valer de os $250.00
1\ /'. ='";§ �,J, -

.
Foi contemplada em mercadorias, mi'iveis' e tecidos t<J 'vaíor

pl
-:::;. .:-,'

• �.�f:�. de seis mil oitocentos e cíncoenta Cruzeiros (Cr$ 6.2So.aO) a cader-
,

II •. F f .l neta n. 5365 pertencente ao prestamista, Guílda Westelli, residen-
•

i
.v � � te ern Hansa Humboldt. ",

�;;;r :1 I', BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS, NOVALOR DE Cr$30.00
.",. /t!,�. � 3936-flávio Mendes de Aguiar. Flotiànópolís"

8216-C;1I1dido Bernardino da Silva, João Pessôa
4514 - João, Selma e Maria de jesús, Pantanal
16857-Virgtlina O' Ávila, João Pessôa
131l7'-Lalllo Joaquim da .Rosa, Aririú
8541-'Amaldo Antônio da Rocha, Florianopolis
3615-Maria Gevaerd, Canoinhas
12288-José e joão Rodolfo Coelho, Alto Biguassú
0861-Joaquim Francisco Silva, Rio Tavares
2376�Ermelinda Angelina Stein, São Pedro de Alcântara

, NO VALOR DE Cr$ 20.00
18681- Ana Maria Silv« - Joínvile
11631-Luiz Natividade da Costa - Laguna
17159-Julio Alves Bezerra Silva - João Pessôa
6724-Mari« Melo Isaperim
10515-Mirinm Siegel - Brusque
7280- Antonio Hercilio Rocha - São Francisco
9604-1s,<ltina Rosa Cardoso - Trindade
5380-Bentinha Silveira Duarte Tubarão
16946-José e Altino Cardoso - São Francisco

\.:0 VALOR DE CI$ 1O.nO
I8859--0s.mir e Onil josê - Hansa
16836-], ,é Cdestino Vieira . São José
50CJ1-Dja:n'J" Di45 - Tllbni'io
2862-João Weber - Canoinhas
i597-Hennque J0ncte Jun:o. - H?jaí
12749--Aldo de Sousa - floríanopolis
7058-0svaldo Stuart -_ fio ian'. polis
19179-Avdino P. de Oliveira - - Guaraún::
14394-Édca Piski - BJumenau
6091 E"t.,i:ÍsI2!f Nov eki - São Matêus

ISENCÕf:S DE PAOA1V\ENTOS POR CINCO SORTEIOS
19726 -l.?l1Gj\ij" Dolores -- Rio Nel!;rinho
lo732-Adt'laid"! P"l,éine To p·s - floiianopolis
51c:;-Alzira Vieira ._ Laguna
3831 -E dvina Marj" - Floriallopolis
7814-N· wtor, Nicolau Qllim'l'ãts· Trindade
o632-iVlqri; feneÍl<], - fiúriau(-polis
o911-Luis Chi�,dini·- Lt.:Íz Alves
7915_,J"�é B"Jrges - !taj'i
136J4- João Bucki - Blumenau

_
l'i881-Libânia Ma ia ce Aguiar -CaIVOetr�5
Florianop· ,lis, 18 de Dezembro de 1942.

.

ViSTO: Jaão Pedro de OlivtÍra Canalha,
fiscal do Governo f"deral

Proprietarios : J. MOREIRA &. elA.

•

JARAGUÀ
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Correio do Povo' deseja Boas Festal, e faz os melhores votos de feUcidades no decorrer do ano de lMii
------ �.-

VENCERAM � c��.o :,�"e d� ua g iria do 6EdiÇâo de boje : <::!.��O'E'. 10 D·O ,p,O\70DOS i Intebõl- os «cracks» es- p a ginas_
Contórme foi ampla- ttsHm "pregadüsa, domi "<c,

mente divulgado, realí- I n,lndö F: pelote no pr!.!
sou-se dommgo último I meíro tempo, 0"1 22 ele. Ano XXIV Jaraguá öa. -íeira 25 de Dezembro de ] 942 S. Catarina
no campo do E. C. Bra

I mentes;
foram' domína

síl, 11 esperada partida dos na fass complemen
amístósa, entre easados l tar pela mesma. Althof
e sclteíeos.eaínuo, vence.] foi sem duvida uma tí
dora a equípe dOB

casa'l gure ímpar no gramado,
dos pela apertada con- o ver äadeíro artífice da
tagem de 2 a 1. Já cão vitoria dos casados, en
Iot esta peleja, um espe. ! quanto na dns solteiros,
täculo interessante, quan'l S.Obrf�Blliu.8e Berninho,
to á anterior. posto qU9 como elemento de maia
tanto no quadro dOB 801- i desenvoltura.tetros como dos casados,
foram Incluídos. amado.

PEDRO DtORoul E FINILIres ainda em tõrma fiei rL II II

es, o que alias absorveu
todo o meeresse de em
bate. Näo olvidamos em I

apontar a equípe dos ea I'sados como mais preci
sa e tírme e portanto ,-------------.
merecedora do triunfo
obtido, todavia jogaram .

s\marn"OB �o.1teiros de fôrma á ��OS OS j.e/)_.[usuttear um empate. � 1\00. \(/�s�{O
Como prevíramos, a r::i f"

segunda parte da peleja, I (
l1)

f·)1 fraca, porquanto <co- l
r

almejam,coràialmente um Fe-
.

liz Natal e um prospero Ano
Novo aos seus amigos e pes
soas de SU:1S relações e ami-

sade,
1942 - SALVE - 1943

E. C. Brasil

-Fes anos dia ]5 (} jrJ
vem Walter Carlos Her VIA,jANTES

Por NOVENTA E CINCO CRUZEIROS tel, tiiho do sr, Walter
HertEl. MAJf)R PEDRO CUNHA

apenas, o mais completo jornal brasileiro, -Dia 19 c o m p 1 (' t fi U De passagem Dur esta

mats um aníversarír, (I oídade; com destino 8.

menino Lelío, filho do sr. capital do Estado, ti 'le

Leopoldo Reiner, prcpríe mos ocesíão de ebrB':lI
tariodi.i TipcgrafiR .AV1.:- o DOSEO distinto colega.

I Ilid8�. Major Pedro Augusto C.
, -Dia 20 fez aDllB o da Cunha, ilustre diretor
'menino José Camara, fi do cDiario da rarfle", de
lho do casal Ruth-dr. flori8DopnPfl.
Rena.to CllmlH'IL - EncontrR-�e em Js·

�Tambem dIll 20 com- fBguá, em visita ti pes
pletou mais um natalicio í3üHS de Eua famillEt, 8.

o sr. João Maluta, nego- sra. d. Alice S. Schulz.
A d· t

.

d E t Sómente a f ama ccnquista, d G 'lh�re orza O spor e Com louros mil, verdadeiros, eiante em Bananal. eSpOGh o sr. Ul erma
Clube B'PC'sil, saúda a A comprovada exelencia, -- Ainda dia 20 aniver Schulz, comerciante es ..

t d . li: UMA DOEl'CÇA GlRAviSGllolA D t b I j� M fo os os seus consocws, "'UITO PERIGOSA PARA A FA- o bom fermento Medeiros. 8iHiou () j(;vem Afonso a e ec "0 em fi ra.
apresentando votos d� ��LI�� :��LlAA��- T���A� Stuhl, Who do negociaDo -Esteve ne8lu. cidadt'.
Boas Festas III F�liz Ano MENTOg�SEGRANDEFLAGELO te sr. M?irtin Stahl. pl'ocedente de São Pau
Novo. USE o W * 3F ... 3E iE iX

-Dili 21 fl�Z anos o Er. lo, f! gentil. senhoritß
�7/,l;��22�2 ffH:TIimllfU:[IIf!J�T,i� Farmacia Jaragua Waldemnr R8u, neguci Ruth Kfhuf!, iilha. do sr,

IJr.,lli.l .�, __U _�iJill ante em Tres RiLls. David Kfhu.ri,· induptri61
A SíFIUS SE APRESENTA SOB A' fi' �,Ola GOM�.S Q. -Di�' 22 festt'J'ou mais es.·tabelecido oaquela Cli-
INÚ"'..RAS ..ORMAS. TAIS COMO: - UI. t

_

BORGES d t um aniversario U 6f. Jo- pj 1.i1.

.

es a_praça, ão Schrt:ioer, gerente du i
- D(� ]oinville, onde

agradece as atençoes dls-l filial da cH, Jordan S .A. cursa o Ginas!o «Bom �e.
pensadas durante o ano: nesta cidade. su�», acha se entre nos,

que ora se finda e curr. - -fE'8tejüu m&is um na P,8�E8Dd(). o vel :8(�(l df>�

primenta, desejando a tblicio dia 23 8. sra. dúllll. ferIas. o JÇlven.l R, y Her,
t de'

. Heründina Borges, eapo· cu18no de FreItas Perel.
� ?'-' os seus amlgo� e

sa do ar. farruaceuUco ra, IiIho do eT. AlUno Pe.
dlstmtos fregueze.s Boas JOE!é BOI'G.:eL rp.ira, coletor federa!,

"EUXIR DE NOGUEIRA" F t F I A
""

es as, um e IZ no -Amanha. defiue 11 da
CONHEaDO HÁ i5 ANOS N

'

VENDE:-S€ EM roOA PARTE. OVO e qlle a paz e o ta lwi&lícitt. do sr Re,ber
-----------..:::=========

amor de Je�lls reine em to Continho.

Dr. 'Waldemiro Mazurecben seus lares e corações_ DR. RENATO - CAMARA"e:::3F HE • 3E::3E:3X D ia 27 completará mais
um natal o sr. dr. Renato

::------'----- Camaru, competente fa
cult8.tívp e qUß eXfórce
SR fUlJçÕe8 ,ie ruedico

I cbefe 1.11; Hospital ..Säu �GABINETE DENTA-

I JObé»- I RIO
Muito rellwionao{) Des Acab., de transferir (;

ta cidade, Gnde desfruta beu gHb:nete dentario pa·
de bÔ<Hl 1:3 solidus 8misü. I'a o prf:dio do Er. Gfl"
de!;, iUUElel'b8 ílerâ:.l de mliGO Eoke. á JUli PI'ed
cm·tu IHl fe!ici.tuções que ,. dente Epitach:, defronte

A sífilis at<1ca todo o r'�c'2berá pelo lraH!icur8�i H. Agencia Tdcgraflra,
organismo de täo grlita demeridB,! o 8!'. Arneldo Schulz, ci

O figado, o Baço, o Cora- ás quais com prazer I rurgiãn aI:) n th::ta.
ção, o Estômago, os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Re.lmatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os
individuos idiotas. COI1SU Itc
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914

Emprega-se com vantagem Oferecerá hoje a08
para combj\ter as irregula· seus Bocl08 e convida-ridades das funções peri6- dos, um baile nOI Sali/(odicas das senhords Cl

É calmante e regula- Buhr, comemorando a

d neite de Natal, o E. C,or cas&as funções Br'lsil. E' grande o entu
Fluxo - Sp.datina siasmo que reina entre

pela sua comprovada efica. a juventude de n08sa 80
cia é muito receitada. Deve ciedbde pelo baile de
ser usada com confiança hoje que certamente vi-
Fluxo - Sedatina rá marcar meis uma das

Encontra-se em toda explendidas noitadas, de

parte gosto e elegancla,' com
Lic D N SP n. 67. de 1915 I que o �. C. Brasil cos-

tuma brIndar os seu so-
--------'-1 cios e afeiçoados.------------.--------, .

I

AVÓI MÃE! fILHA!

Todas devem usar

Fluxo-S edatina
(Ou Regulador. Vieira
A mulher evitará dôres
Alivia as cólicas uterinas

CA.LCEHINA.
Especifico da dentição
A Saude das.creanças

Clu�e Aimoré
Antes evitar do que remediarl Dia 31 será It vez do
Si quizerdes que os vossos Clube Aimoré reunir os

filh_os sejam sadios, fortes e seus af58ociado8 e con

�:lrtentes, dae-Ihes CALCEHI·
ví�udos para festejar a

A CALCEHINA é um me-I nOIte sempre eeperada
dicamento scientificamente do- de SAo Silvestr�.
sado e_ contém t';!do de que Faz se grande especta
nece_:;sltam os orgaos em for-

'iVfl em t'rno desse bai
maçao das creanças.

•. ,..I

Alimenta o cérebro, tonifica Ie pela 8urpreza que
os musculos e recalcifica os prometem üs salões da
ossos e o_s destes, nova séde do Clube, cu
du�am:e::t��:e:e CALCEHINA

ja inaugeraçäo será nes·

Em todas as farmacias. sa noite.

Pomada Minancora
E' a pomada idea

CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais,

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A farmacia Cruz,
-le Avaré, (S.Paulo)
curou com a 'MI
NANCORA. úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp, curou CJm

UMA s6 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhahtes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa:, de saLlje e

elinicas partículal es.
, AVlSO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Vlinancora' nunca ßxistiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.
R"cusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua .Iatính� original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios ttMINANCORA�
de jOINVILLE

......... ",••'1
-------------_ .._. -

\
�

Casa de f!eneros alimenticins de la. qualidade
Ferragens e Louças

Lampadas eletricas -: - Artigos para fumantes
Meias, Camisas, Lenços, Perfumarias
- Compra e vende produtos coloniais -

I Bebidas de todas as qualidades - Botequim anexo

I Rua Marechal Deodoro s/n (prolongamento)
=arr

o SABÃO

Capas para senhoras e

cavalheiros. Tel�"nos.
Waldemar .h/ou Casemilzc'8s Linhos Brins.Casa ComerCiai I ' •

deseja Boas Festas r- felicidades
no (,ecor�er de 1943 aos seus I Preços ao alcance de todos.'amigos e freguezes. w

WAGNER BOONEKAMP

Cumprimenta e desefa a todos os seus

freguezes e consumidores Boas Festas
e um prospero Ano Novo.

Felicitações
Recebemos, e retríbut

mos com 133tisfi.!çã.o, car
tões de felicitações de
Natal 3. Ano BD,m, do
BaDeo <lncos, e das firo
mas W. Weege & c..omp.
Ltda, João Prosdoelmo
& Filhos e Arnoldo L_
Schmitt, proprretsrío do
Certurne cJaragub.

PAR""

I,.,
"O ESTADO DE S. FAUlt)'"

AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

*
ross só PODE FAZfll BEM

,

que e

ESCRÓFULA8
Vende·se REUMATISMO

ESPINIiAS

FiSTULA.
Um terreno, medindo

5,3/4 morgo8, com casa
de morada e demaiS bem
fejtorin8� situado proximo
80 Hospital Säo Jose.
Preço de ocasillo.
Informações na oficina

mecanica Jorge Niemann.,

ÚLCERAS
ECZEMAS

P'ERIDAS

DARTROS

MANCHAS

Medico

ELfX IR 914

Consultorio e residen:ia: - Rua Mal. fü.Pefxcto, 152 Milhões

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

Palace Hotel
de M A R TIN S J A R UG A
Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos quartos de apartamentos, com aguH
corrente, quente e fria

Elevador Frlgorilieo Casinha de 1.a ordem
Salas de amostras para os srs. Vla;antes IAutomovel na Estação

C U R I T I B A PAr�ANA' BRASIL
.

Vitorio Pradi Inofensivo ao organismo.
Agradavel comc" um licÔr.
Aprovado como auxiliar no
tratamento da Sífilis e Rell
m�tismo da mesma origem
pelo D ..N. S. P, sob o n.

26, de 1916

,,�. 1.154

I"Correio"Quando eu era

Social
•

pequeno

I
As cousas e os fátos do tempo em que a gente era crian

ça, - hoje 'Pão passam âe passadismos. Tudo eooluio. Em mui-
tos casos para peica ,

-

Naquele tempo c�tida'IJa-se mais âe brincar, ou melhor -

II daca-se mais valor ao brinquedo. As meninas, e mesmo muitos
rapazes, brincavam de boneca! Não havia o cinema. Não ha

I viam certas revistas cuja leitura melhor rõra nM estivesse ao
alcance de nossas crianças. Como se queria bem ao soldadinho
de chumbo, aos tambores, ás cornetas.;

r

Poderêo dizer que já se sonhava com a reaiiâaâe de hoje.
E' bem possioel. Mãs, então, tudo era brinquedo.

AC1'editava-se no Papai Noel ! Cantava·se a «Noite Feiiz»
em t01'1W ao pmheiríaiho, para receber oe presentes.i, � ..

Como eu gostava de ouvir a c�ixiJLha de música que o ve�
lho barbeiro Machado punha a tocar. em baixo do pinheirinko
enfeitado, no seu salão da antiga rua da Republica! Uma lan
terna-magica era um brinquedo cariesimo, Só Gríanças ricas po-

I
diam espera-lo âe seus papâs,

As crianças pobres contentanam-se com as «bruchas» fei
tas de pano velho. Eram hediondas mas tinham carinhos espe
ciais, nomes bonüos, andavam em carrinhos âe rodas de carretel.

I Como tudo 'wi lenge! Como custa lembrar o que se foi!

I E a verdade de hoje absorve tudo o qu,e se sentiu no passado.
Ha em torno de nós uma realidade que se choca com

.

uma des
ilusão. Uma certeza que em muitos pontos não deseiaruimos ter.
Mas o trapeeio da v�da continua o seu balanco. E nós, palha
ços enfeitados de esperanças continuamos cábriolandt>, atirem«
do âitos, forjasuio sonhos - ate O. último satto mortal.

GIL VAZ.

ANIVERSARIaS «Correio do Povo" junta
8S 838S.

BEBÊ
Acha !oiü em festa o lar

do sr. Antonio A. Schmitt
e de Bua esposa denn Ma.
riß M. Schmitt, cc'm u

nacirnento de uma gahm·
h.� criaDç/!.

Lo·thar
.

Sonnsuhohl
Colossal sortianento
de roupas feitas

Virgem E s p e c i ai i d ad e
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Mnrca registrada)

COSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM "APIDEZ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


