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Deverá chegar terça-feira proximaa Blumenau o 320. B. C. Como outros especialmente oPsanizadOs.- :eata ffnidadeaestina-se mall
----------.,. ltOnde vae estacionar. Blumenau recepclonará condignamente os soldados do glorioso exercito nacional.

Semana
Santa

mern ressurgiria para com O interventor federal
pletar a sua obra atra- de Alagoas acaba de as

ves dos seculos.. Cahi- síguar um decreto abrín
Tarn os déspotas; as pa- do um credi�o �e �ocon-

-

ff b I tos para dístríbuíção átnas so rer�m a a os e
força volante do 2. BQ-

tr�nsformaç�es... A .ca- talhão do Regimento Po'
prichosa mao do destino Iícíal do Estado que aba.
marcaria por seculos a teu Lsmpeão e seus com

evolução dos contineu- parsas no anno passado.
tes a por annos e vaida-
de, a cubiça, o orgulho,
a insensatez. dos homens.
Surgiriam novas dispu
tas, adias

.

de raças, e a

terra seria conquistada
palmo a palmo-
Sobre tudo, porêm, a

palavra de Jesus, dentro
ou föra da sua Egreja,
seria aquella mesma. pa
lavra doce e consolado
ra das margens do lago
de Tlbrciades- Teria
sempre a graça de con

vencer e de perdoar,que
confundia os íarizeos no

alto da Sinagoga.
Nenhum poder a em'

mudece. Nenhuma força
a abate- Magnifica de
sabedoria; infínita' de
bondade.
Ouçamcl-a, conscien

tes das respoucabilidades
que fizeram o destino
de nossos antepassados.
Têmol-a na tradição pas
ra �'sempre bemdita da
nossa raça. Foi ella que
predisse os destinos da
nossa terra, na primeira
missa, pela bocca de um

frade portuguez.
E contrictos, joelhos

em terra, no maravilho
so Instante da Ressurei
ção, entoemos um hym
no de .graças a Deus,
que seja o hymno na

cional das nossas espe-
ranças por um Brasil
sempre maior, mais uni-
do e maís forte, - terra
dadivosa de Santa Cruz,
em cujo céo abre os bra-
ços o Cruzeiro do Sul,
symbolo maior da nos-

sa existencia de nação
livre e christã.

Bscola "Prin
ceza Izabel"

a nacionalização da zo••

-:-

Centro Agricola· de Santa Catharina

Já se encontram na

Alfandega �e Itajshy 08
novos telefones automa
tícos, marca Erison, vín
dös da. Antuerpís, e des
tinados ao serviço tele
fanico da cidade de Blu
munau, onde serão ins
tallados brevemente .

"

. Seguio para S. Paulo,
via aerea, o snr. protes
sor Sebastião Rocha, su
perintendente do EDSin.o
em nosso Estado.

IBquerito ad
ministrativo

Para apurar as írregula
ridades da rêde Paraná

Santa Catharim

A sr. Mini2tro da Via
ção, eouaídersndo a si
tuação de descalabro
em que se encontra a

rêda de Viação Ferres
Paraná - Santa Cathari
na, designou o coronel
Juarez 'I'avora e os srs.
Clarimundo SaBes Abrea
e Carlos Caminha Sam
paio para verificar, me
diante ínqueríto sdmínís
trativo, OB motivos da si
tuação desaa rêde fer
revíaeia, no que se rote
re aos ultimes exercící

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Oratis J Oratis I
A titulo de propaganda e s6

para o interior do Brasil, envia
mos um exemplar do Iormida
vel livro
«O GUIA DO 'EXITO:t
que ensina enriguecer 'pelo pre
paro e pelo trabalho.
Escrever ao Ateneu Tecnico e

Comercial, Caixa Postal 1983 .

S. Paulo - Brasil. A maior ins
tituição de ensino da Ameríca
Latina.

HOTEL GLORIA (Antigo Lóporta)

o mais majestoso edificio da Capitaí e o unico no Estado que possue Elevador e Tel. em
todos os quartos. - 12 confortaveis apartamentos luxuosamente mob., 80 quartos e 18 banheiros.
Diarias a partir de 14$000, inclusive banhos quentes. -Ampla� salas de amostras para viajantes

IEndereço Telegrafico GLORIA - Caixa Postal, 134 - Fone, 1320 - Praça 15 de Novembro

fLORIANOPOLlS - Santa Catarina

ENFRAQUECEU-SE? (;I

"inda tem t••SB, dôr nas

•osta. e no peito?
U... poeleroso tonlco

'IlHO CBE08UT!DO
d. ph.rm .• chi ....

JOAD DA SilVA SIlVEIRA

Elllpregad. cem saco

cesse nas anemilS •

t:OIIvalescenç.s
fOMICO SOBERANO

DOS PULMÕES

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luca
MEDICO

Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas
Clínica geral, cirurgia e partos.

Tratamento antírabíeo pela vaccína e o 80l'O
anttrabíco do Instituto r-inheiros de SãG Paulo, que
permtue aos feridos por anlmaes atacados de hy
drophobía - raiva - rícarem no município.

Attende chamados a qualquer hera.
Telephone N· 44

Rua Presidente Epitacio Pessoa s/no

ESCOLA «ijUlNZE du OUTUBRO»
CURSOS:

Comércio - Datilografia - Correspondência - Estenografia
Pre-ginasíal

Âulall diurnas e noturnas Sexos masculino e feminine

DIRETOR: - Professor JoãoMartins Véras
Esta Escola afim de suprir a grande falta de Guarda-Livros,

que existe, organrsou um

Curso Comercial Extra Rápido
Dito Curso será feito em - 4 - quatro meses no máximo

MATÉRIAS:
Eacrlturação mercantil - Correspondencia - Arimética co
merciai - Datilografia - legislação fiscal -- Escrita Fiscal

Enviam-se prospétos e informs,ções pelo correio.
Dão-se informações verbais desde ás 8 ás 22 horas, isto é,

desde ás 8 horas da manhã ás 10 da no(te.
RUA ENGENHEIRO NIEMEYER N. 256

. ,

JOINVILLE - SANTA CATARINA

ERVI N KASSNER

.. ABATIDO e com

DOR DECABEÇA?

aFIASPIRIlfIi
tira a dor e

!II

reannna

Pomada Minancora
E' a pomada ideal !

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.
NUNCA EXISTIU

IGUAL!! !
.'

A Farmácia Cruz,
.

deAvaré,(S. Paulo),
curou com a cMl
NANCORA» úlce
ras que nem o 914
conseguiu curar

Da. Carolina Palhares, de joinville, curou c0"1
UMA SÓ LATINHA uma fERIDA DE 9 ANOS.
Têm havido centen�s de curas semelhantes!! !

Adotada em muitos hospitaes, casas de saude
e clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira ePOMA
DA MINANCORA. nunca existiu a não ser em

suas latmhas originais com o emblema s imbólico
acima. Recusem lmitaçõe s! Exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha original!
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA»
de JOINVILLE.

Rugisto de armas
Termina no dia 18 .do

corrente o pzaso para o

registo e comercio de
.

ar

mas. Dessa data em dian:
te serão consideradas clan
destinas e sujeitas a a

preensão todas as armas

de cuja existencia não se

tenha conhecimento, ou

que não estejam devida
mente registadas. As ta

xas á serem cobradas,
decorrido esse praso,· te

rão um a ressimo de 30·/ .

Ipportunidade .1
Por preço de occasião

vendem-se uma

Moto-eicleta
(de pouco uso) e uma

Bicicleta
Informações nesta re

dacção.

Vende-se
uma Fabrica de Tapioca,
com todos os pertencentes,
em perfeito estado, movida
á agua. Mais informações
nesta folha.

Venda de
propriedade
Está á venda. por mo

tivo de mudança, minha
propriedade constando
de casa, terreno com a

area de 2 mll metrcs qus
drados e bom raneho, no
quadro urbano da cida
de, perto da egreja ea

thollca .

JOSÉ CARLOS OERENT.

ELIXIR DE NOGUEIRA

CASA DE ARTIGOS

SENHORAS E CÀVALHEIROS
Camisas, gravatas, lenços, meias para homens, senho
ras e creançss. �ompleto jogo de perfumes dos
m.ais apreciados. Sabonetes, pentes, escovas para
dentéa. pastas denCifricif's, escovas para roupa, esco
vas para dentes e escovas p. unhas, creme p. pelle, etc.

JORNAES E REVISTAS.

A V I SO
Tiro do Guerra N. 406-Jaraguá

De accordo com as instrucções recebidas do
sr. Cap. Inspector dos Tiros de Guerra da 5a.
R. M., avisá-se aos interessados que, até o prazo
improrogavel de 30 de Abril, serão acceitas
as ínscrípções dos candidatos á carteira de reser
vistas pelo Tiro de Guerra 406, devendo os in
teressados apresentar a certidão de idade que
prove ter o candidato 16 annos completos. As
inscripções, podem ser realizadas com o Dr. Faus
to Brasil, em seu consultorio nesta cidade ou em

Hansa, ou ainda COlT. o Snr. Osorio Saraiva,
Que se acha autorizado para tal fim.

Jaraguá, 22 de Abril de 1939,
DR. FAUSTO BRASIL

Presidente, do Tiro de Guerra 406 Jaraguá

Aos n0880S patentes e pessoas de
nossas relações levamos BO conheci·
ment.;, que no dia 25 Março veio a lal
lecer, na idade fie 37 aonOB, o nl}S80 es
timado e.poso, pae, genro e cunhado

HEINZ MEYER
Ao mesmc tempo agradecemos a

tOd08 que nOR confortaram e auxiliaram
no doloroso transe e, em espectaI, #l01
snrs. delegado pauUno BnDio, JUlé Saio
mOll e Theobaldü SfiD8un.

As familias enlutad88.

• A.. c:riaaçM em ida
de de creaclmento dia
peadem muita ener

gia vital na forma
,io ele novas eebdaa.
Cumpre compensar
eeee gasto exceaaivo,
dando-lbes TONICO
BAYER.

'.IEI.fER
BOM PARA TODOS

BRASILBANCO DO
Dados do balanço de 30.9.1938:

-�-

Capital e reservas • • . • • • • 3&2.549:329$100
Letras' desc. e emprtstimos em c/correote 3.628.982:316$200
Depositas. . 4.021.395:634$400

o Banco do Brasil, agencia de Joinville, está operando fran
camente em descontos dt. Duplicatas âe facturas, Letras äe
cambio, Notas promissorias e Emprestimos em conta cor.

rente sob caução, a taxas modicas e a prazosrazoaveis. Faz em

prestimos á Aglicultores e Industriaes aos prazos de J, 2 e 5 annos

Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos:
DEPOSITaS POPULA�ES - Limite de 10:000$000 • • • 40(0

Deposito inicial Rs. l00$0,!l2.1..ft'!!!. minimo. Depositos
subsequentes minimos de�. Retiradas minimas
Rs. 201000. Não rendem juros os saldos inferiores a

5C$OOO e a importancia que exceder do limite e as

contas encerradas antes de 60 dias.
Nota im_portante. - Os cheques desta conta

não estão SUjeitos ao sello.
DEPOSITOS LIMITADOS - limite de Rs. 5O:0()()$000 • . 3'/.

Deposito inicial Rs. 200$1100. Depositos subsequentes
minimos de Rs. 100$000. Retiradasminimas Rs 50t00U.
Demais condicções identicas aos Depositos Populares.
Cheques sellados.

DEPOSITOS COM JURaS '- (Sem limite) . . . • • . 2·/.
Deposito inicial Rs. l:000i0OO. Retiradas livres. Nio
rendem juros os saldos inferiores a Rs. 1 :OOOSOOO
nem as contas liquidadas antes de.decorridos 60 dias
da data da abertura da conta.

DEPOSITOS DE AVISO PREVIO
Mediante aviso previo de 30 dias

" " " 60 dias
" " " 90 dias

3/50/
.4·/.
4,S·/.

DEPOSITOS A PRAZO fIXa
De 6 mezes .

Oe 12 meus . .. .

Df! 12 mezes com rp.nda mensal
De 6 mezes com renda mensal

DEPOSITOS Bancarios

. 4·/.
. S·/.
4,5·1.
3�·1.
1'/.

o Banco do Brasil faz todas as operaçôes bancarias, des
contos,emprestimos em con� corrt;nte Karantida, cobranças, trans·
ferencias, de fundos, custodia de tit�los e va!ores, etc..

Tem agencia em todu as caplteas e adades mall impor
tantes do paiz e correspondentes nas demais cidades. Mantem
correspondentes em todos os paizes do mundo.

oll< '"

m
.. --_.--- _.-.

Ensina a ganhar dinheiro desde o principio e oferecemos
este estojo de ferramentas - sem aumento de preços - para,que
possa executar trabalhos que produzirão dinheiro Imediatamente'

Una-se ao grupo dos nossos prcsperos alunos que ganham
1 a 2 contos mensais e as vezes mais.

Ficará surpreendido dos

rapides resultados que ob
terá praticando com o

ultra-moderno receptor o

ferecemos para seu estudo
e experiencias.

Pórta - ferramentas
receptor. toda onda

GRATIS
PEÇÃINFÕRM/\CÕES AO

Ateneu Teenlee e Comercial
Avenida São joio,35 - Caixa Postal 198� - S.Paulo - Brasil.

Envie este compon hoje mesmo
Diretor Ateneu Tecnico Comercial
Cain Postal 1983 - S. Paulo - Br.n

Queiram enviar-me, sem nenhum compromíseo de
minha parte, seu livro Ilustrado, gratis. com os elemen
tos necessarios para ganhar dinheiro no Radio.
Nome------------------------

Endereço completo------------------

PatacaHofel
de MARTINS JARUQA
Rua Barão do Rio Branco N. 62

Todos os quartos e appartamentos com agua
corrente,. quente e fria.

E/evadoli Irigor/lleo • Casinha de Ia. ordem.
Salas de amostras para 08 snrs. viajantes.

Automovel na Estação
CURITYBA PARANÁ BRASIL

Uma broncbite cbronlca
curada radicalmente

com O maravilhoso Peitoral de Angico Pelotense, como attesta
reconhecidamente, o cidadão Francisco Pereira das Neves.

Sr. Silva Pinto. - E' verdeiramente agradecído que dirigi
jo-lhe estas linhas, symbolo de 'gratidão. Elias não têm outro
fim senão penhoradissimo pegar-lhe uma immensa divida. A
chando-me ha tempos atacado de forte bronchite, fiquei com
pletamente curado com o uso do seu excellente preparado Pei
tora; âe Ängico Pelotense. Aconselho, portanto, á humanida-
de soffredora que faça sempre uso desse remedio, que ficará
em breve tempo restabelecido. Ao habil pharmaceutico, o Sr. Dr.
Silva Pinto, dlTijo os meus agradecimentos. - Pelotas - Fran
cisco Pereira das Neves.

-----

Eu abaixo :lssignado, medico pela Faculdade de Medici-
na do Rio de Janeiro, etc. Attesto haver (obtido optimos resul
tados com o empregQ do Peitoral de Angico Pelotense, for
mula e preparação do habil pharmaceutico Domingos da Silva
Pinto, em molestias broncho-pulmonares. Do referido dou fé. -

Pelotas - Dr. Irineu da Silva Britto Junior.
Confirmo estes attestados. Dr. E. L. Ferreira de Araujo

(Filma reconhecida)
Licença N. 511 de 26 de Malço de 1906.

De,osito: La�arltorio Peitoral de Inlieo Pelolense
Pelotas - Rio Orande do Sul

VEN E-SE EM TODA PARTE.

Oinásio Parthenon Paranaense
(Sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Oalderari

RUA COM. ARAUJO N.176. FONE 1-1-9-2
Estio em pleno funcionamento as aulas

de adllJisdo A I•. série do curso Pundamenr.al.
Nos mezei de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso sio ORATUITAS.

Empregado com successo em todU
DI molestías provenientes da iyphlil.f!
• Impureu..J GO sangue ,

fERI: /�S
ESr'lf,I . .:...S
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PrLl!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILITICAS
e In.lmute_ .....
aa alfecçl!ea cuia ..

liam; '1gIIInIda .em HJa a

"AVARIA-·
- Milhares de curados -

lRA8E DEPURATIVO DO SANGI!

CALCEHINA
Especifugo da dentíção,
a aaude das crianças
Ao vosso filhinho ja nasceu o

primeiro dente? Tem elle bom
apetite? E' elle forte e corado
ou raquitico e anemico? Dorme
bem durante a noite, ou chora
em demasia? Os seus intestinos
funccionam regularmente?
Dorme com a boca aberta?
Constipa se com frequencia?
Assusta-se quando dorme?

. ja lhe deu CALCEHINA, o

remedio que veio provar que os
accidentes da primeira dentição
das crianças não existem? Com
uso di! CAlCEHINA, podemos
nossos filhos possuir bellissiJbol
dentes. A CALCEHINA, é sem
pre util em qualquer idade. E'
um poderoso tonico, para os
convalescentes. A CALCEHINA
evita a tuberculose, as infecçael
intestinaes e a apendicite. A
CALCEHINA expelIe os vermes
intestinae$· e cria um meio im
proprio á sua proliferação.
Em todas a8 Phanó6cias.

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO I
Sem Calome.....-E Saltará da C.._·

Disposto Para Tudo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura MunicipaJ de laraguá
Movimento de Caixa Dia 18-2-89 lIdem Euclides Garcia fornecimento ma- I Bdifal

DIA 9-2-30
Saldo do dia 17-2-39 32:658$660 deiras para pontes

.

4935300 I De ordem do sr. Pre�

Id d di
RECEITA ORÇAMENTARIA

I
BALANÇO. .

'feít M
..

I fsa o o a 7-2-39
.

31:788$360 Renda do dia 18-2-39 171$700 Saldo que passa para dia 3-3-30 21:805$360< elo umcrpai, aço pu-
RECEITA ORÇAMENTARIA 32:830$360 23:168$660 blico que até o dia 25

Renda do día 8 de fevereiro de 1939 1945200 DIA 20-2-39
----

Dia 3-3-39 de Abril do corrente a

31:98Z$560 Saldo do dla 18-2-39 32:830$360 Saldo do día 2-3-30 21:805$360 no, todos os proprieta-
RECEITA ORÇAMENTARIA Receita Orçamentaria rios ou ocupantes de ter-

Renda do día 20-2-31} 33$000 Renda do dla '3-3-39 20:::!$000 renos são obrigados, de
300$000 .

32:863$360 fundos Dísponíveís d L· 53----- Banco Agrilwla e Com. de Blumenau o, acor o com a er n. ,

609$500 Saldo do dia 20_ri83i2-2-39 32:863$360 Contadoria Rec. oheque 1858 7:000$000 de 24 de julho de J937, a:

31:073$060 RECEITA ORÇAMENTARIA
..

29:007$360 l. - Roçar as testa ..

31:982$560 Renda do día 22-2-39 191$600 Despezo OrtamentRria das das vias .niblicas
33:0541960 Pg. ao Diretor do Hospital S. José sub- mun Icipaís, na distancia

31.073$060 DESPEZA ORÇAMENTARIA-
............-- venção corresp. mez fevereiro 300$000 minima de 15 metros

.

Pg. ao Diretoi' Hospital auxilIo c. mes 300$000 P�. «Correio do Povo� publicação expe- em ambos os lados, não
L díente mez de fevereIro c. a. 2uo$ooo

464$400 BA ANÇO
. d P til sendo permitida capoei-

31'.537c1P460
Saldo que passa para o día 23·2-39 32:754$960 Idem Pe ro adroní concerto mo oc e e·

ra em altura superior
olP J::i.A$ 6

ta s. nota c. m. 60$000
33:0..,.. 9 o Idem 'Empresul fornec. iluminação pu- a 1,50 metros.

blíea diversos mezes praça 7 de Setem. 188$500 2. - Limpar e car-
32:754$960 Idem a mesma tomoc. luz publica mez carpir as valetas, drenes,

fevereiro c. a. 400$900
192$400 Idem a mesma aluguel do contador brl- sargetas, corregos e ri-

32:947$360 tador mes fevereiro c. a. 3$000 beirões, afim de darem
fundos Disponíveis escoamente ás aguas.

32:9475360 Banco Agrtcola e Comercial de Blume- 3. - Derrubar as ar-

Inau c. aplicação Receita Bspeeíal veres frutíferas uma vez
414$100 Para eonstr, .,redio Prefeitura .

d'
'

• 1 4 o Pelo deposito do adicional 10 p. c. s. o 9U: pr eju iquem a pro-
33.36 $ 6

imposto arree. no mez de janeiro c. a. 5:9635000 jeçao do Sol nas estra-
.

Banco Agricola e Com. de Blumenau c. das
33.361$460. aplícação Receita Especial 4. - Podar as cercas

252$500 I deP:::n8:.onst�'!S:0de���1� d�t::���:� viva� emd uma altura

33:613$960 10 p. c. s. o imposto arreo. mez jan. 1:844$800 maxima e 1,50 mettos.
DESPEZA ORÇAMENTARIA BALANÇO .

5. - Lançar, no mes-

Pg. ao direto� da !tevisla «Bxpansão E- Saldo que passa nara o día 4-3-39 19:957$160 I mo dia, os destritos e
eonomíea- prov�ment6 assinatura e re- 29:c07$36o vegetaes da limpeza. pa-

112$900 portagem a partIr do C. m.! 150$000 • ra dentro dos te
Balanço

Dia 4-3-39. ..

rrenos

31:387$860 Saldo que passa para o día 27-2-39 33:463$960 Saldo do día 3-3-30 19.957$160 numa distancia nunca

3t·6UU$760 3,3:613$960
Receita Orçamentaria

11 $. inferim a 2 metros.
. Renda do dia 4· 3-39 o 000 A t fiDia 27-2-39 20.067$16 �e ragem ixa será

31:387$860 Saldo do día 25-2 39 33:463$960!
' o de 600 metros, por 10-

Receita Orçamentaría Despeza Orçamentaria te, sendo que a Prefeí-
280$100 Renda dia 27-2-39' 302$700 P�. Fra.nc�sco Voigt auxilio á substeten-

tura subvencíonarä �por
33. $6 O

cia dos trtgemeos e sua esposa a oon- a

31:6670$960 .856 6 tar de 15 do mez fev. e. a- 50$000 metro excedente com 20
DESPEZA ORÇA.MENTARIA Dia 28-2-39 Idem joäo da Costa conservo um trecho . reis, quando de um Ia.

Pg. ao Contador despezas viagem a FIo- Saldo do 2- 27-39 33:856$660 estr. Ilha da figueira no mez fev. o. s. 156$500 I do e 40 reis quando em
ríanopolís a serv, admtníatração 93$000 Reoeita Orçamentaria Idem Gustavo Friedmann 104 mts. ma-

BALANÇO Renlia do día 28-2-39 ' 3:227$600 cadame para ruas no mez lev. c. a. 416$000 I ambos o� lados.

Saldo que passa para dia 13-2-39 31:574$960 37:084$260 Idem Pedro Baesaní serv. conservo um I . Aos. _mfrac�ores das
31:667$960 OESPEZA ORÇAMENTARIA frecho estr. e remoção de pedras do leí- . disposições acima, sério

Saldo do di" .Lt 1_2Diii3913-2-39 31.574$960 Pg. ao Tte. Prefeito Municipal s. repre-
to daB:���ç!ib. Molha no mez fev. c. a. 149$500 I mU13tadsOOs. na importanciaQ

• sentação e, m: 300!000 Saldo que passa para o dia 6-3-39 19:295$160:de ca0da00.e �dupli?dasRECEITA ORÇAMENTARIA
559$400 Pg. ao Secretario s. ordenado o. mes 450�ooo lem

remei enCia. a-
Renda do dia 13-2-39 ;..;.;;.,..;.;... Idem ao Contador 501}$000 "'I

20:')67$160 lém da indenização de
32:1a4$a60 .

. TesoureirQ 400$000 JJ a 6-3-39 t t t 5 d
DESPEZA ORÇAMENTARIA - fiscal·GeraI 4co$o(to SaldQ do dia, 4-3-39

.

19:295$160 que ra a .0 ar: " a

Pg. Agente Postal aqutslçAo selos "pos· . S�b Fisc.al 330$000 Receita Orçàmentaria supra refenda lei.

tals para Seoretaria 29$500 - fIscal-AJudante 300$000 Kenlja do dia 6-3-39 487$200 Jaraguá. 24 de Março
Idem Willy Sonnenhohl forneo. e servo - Zelador 230$000 19:782$360 de 1939.
div. s. nota 52$400 - Agente de EstRtistica 2. quinze- D9speza Orçamentaria João B. Rudolf,
Idem José Emmendoerfer fornec. 2 bl. tinta 15()$000! na mez fevereiro -c. a. 165$000 Pago ao Secretario Soco de Lavoura Tres Fiscal.Geral.

BALANÇO Agente de Estatistica diaria8 a Rios do Norte subv. mez de fev. c. a. 150$üoo ISaldo que passa para o dia 14-2-39 3t:902$46O que fez júz proveniente de es- Idem Ricardo Mantan serv, reconstr. 1 .

32:134$360 tagio de 30 dias Da capital do ponte na estr. Javali mez fev. o. a. 45$000 11. Caça e sua
.

. EoSetlaedgOadO de Palicl·a. 13500�OOO Iddem Joao f65rre6ira reconstr. um boeiro rea'UlameD-
31:902$!60 0..,000 e pedral 4, OX ox50 na estr. Javal1 :'lO -

• Carcereiro gratif. c. mez 180$000 mez feve�eiro c. 8. 100'000 'fa'-.o
_ Zelador do Cemiterio 180$000 Idem João Bailoni 8. servo profissionais P

.

d
'

.

- Cia. Estr. F&rro S. P. R. G. 2 prestados durante OE meze. de janeiro ��IO o� em que � per-
passagens a duas indigentes a e fevereiro c. a. 300$000 mlbdo caçar e penodos

I Mafra 19$800 Balanc;o de Defeso ou V�da.
30$000: Idem «Vida e Saude» revista, assinatura Saldo que passa. para ó dia 7-3-39 19:187$360 A caç II'In t d 'tI pOi' um ano 15$000 a '-Vlr. o o o er-

Idem José Borges forneo. 1.900 placas p. .

19:782$360 ritõrio nacional é regu-
60$000 oarroças s. Dupl. n. 792 585$000 DIR 7-3-39 .

I d I d t
Pg. foJhâs operarios c. m. 2:173$600 Saldo do dia 6-3-;-39 .

19·187$360
a a pe o ecre o

.

Dr.

86$000 Idem Nelson Walter s. Oupl. n. 1064 H re. .

ReceIta Orçamentaria
.

23. 672. de 2 de janei.
ferente a Limousine 530tooo Renda do dIa 7-3-39 206$500 ro 1934.

Idem SebasUlo Fagundes servo c. 2 car- 19:393$860 De acôrdo com o re�

126$300 roças na fua CeI. Procopio Gomes no Despeza Orçamentaria ferído Decreto, o sr.

'mez fevereiro' C.a.. 498$OQO Manutenção dos Cemlterios Publicos Ministro da Agricutura
32:275$960 Idem ao Eng. felix Schmiegelow por c. Pg. Antonio Planioscheck s. porcentag. baixu as portarias ns.
32:587$260 do Dec. Lei 51 de 14-2-39 para cons- conf. talões 22 e 23 tO$OOO 2 e 3. de 27, de ag.ostotrução Grupo Escolar em Hansa 6:000$000 Idem a. mesmo 8. servo de limpeza !lO

32:275$960 BALANÇO Cemíterio Slo Estefano Oaribaldi 84$000 de 1938, fixando os pe-
Saldo que passa para o dia 1-3-39 23:377$860 Idsm Emp. Auto Viação Catarinense 1 riodos de caça no ter-

920$400 37:084$260 passagem de ida e volta á Capital fot- ritoriv nacional, bem co�

33:196$360 Dia 1-3-39 nec. ao lunc. Hilljebra�d.o A. Gomes que
tio

mo os p�riodos de De.
--_.......- Saldo do dia 28-2-39 23·377$86Q Seguiu a servo da admlllJstrsçQo 65...000 feso ou Veda .

. DES�EZA ORÇAMENTARIA RECEITA ORÇAMENTARIA· Pg. Ernesto Lessmanß serv cone. fer"8· A·
Pg. HenrIque Jutte fornec. 5 ki. café p.

. Renda do dia 1-3-39 _ 258$300
mentas 8. Dota c

.. mez 19$�oo portaria n. 2. fixa
o cafésinho 15$000 Idem ao mesmo Idem, idem S. nota mez o periodo de caça entre
Idem Otto Koch fOl'nEJc. li-vros s. Dupl. 23:636$160 fev. C. 8. 28$500 1 de Maio e 31 de "A·
n. 1261 96$900 Despeza Orçamentaria Idem Germano Enke tornec. 617 lte. gli· gosto de 1938, para Es-
Idem G8rmaDo Stein S. A. tornec. 1 ven- Pago aus seguintes professoras ord. mez zoUna e 20 !ts. olAO 8. nota c. m. 950$140 t d d P

.

tilador s. DuPl. n. 23.140 401$000 de feverei!'!; ?, a. Idem Tufi Mahtud aluguel predin rete..
L a os. o �rá, Santa

Idem Severino Pedri, Zelador cemiterio Sofia P. Lenzt 150$000 rente ao mez de fev. o. a. 300$000 I
Catarma e RIO Grande

Santa Luzia, limpeza do mesmo 24$000 Juliana K. da Veiga Coutinho 150$000 Balanço do Sul, e o periodo de
Idem JoIo da Silva Neves servo concer·

Idem Amandos Cardoso 8 ord. corresp. Saldo que passa para o dia 8-3-39 17:936$720 Veda, entre um de Gutu-
to Limousine pago pelo mesmo 12$000 desde 22 de fev. C. a. 36$400 19:393$860 bro de 1938 e 30 de
Idem Silvio e Julio Piazera servo conc Idem Jorge Beller, reconstruçQo de 1 tre· VISTO Abril d� '939.
di 1·

. t· It· hã 55$000 cho estr. Itapocú Hansa no mez jan. c. a. 193$500 �

v. lmousme, mo OOle e a e camm o
BI' Leonidas C. HeJbster Alfredo Moser A portaria n. 3 estl·_

Idem OSCI1f Fiedler servo remoção bar- a anço

'reira no morro Rio da Luz mez jan. c. a. 10$080 Saldo que passa para o dia 2-3-39 23:106$260 pula o periodo de caça
Idem Alfredo Alberto Stäheiin cQnstr. 1 23:636$160 entre 15 de Abril e 30
boeiro estr. Tres Rios mez janeiro C. a. 25$000 Dia 2-3-39 O anJ·o protetôrde seus filhos de Setembro de 1938,
Idem Osoar Kaiser servo diversos na es- Saldo do dia 1-3...,....39 23:106$260 para os Estados do Es-
tradaBJ�����á mez Janeiro o, a. 279$000

Renda do dia �ec;it;90rçamentaria 62$400 L b
é a

pe�ito Santo, Rio de Ja�
Saldo que passa para o dia 16---'-2-39 32:�78$460 om' rigueira Minancora nelro, Minas Oerais

33 ..196$360
23:168$660 V jl Mato Orosso, eSa-o'Despesa Orçamentaria

erm ugo suave e de prento efeito.

Pg, aos sego prof. ord. mez fev. c. s. Dispensa purgante e diéta! Paulo, e o periodo oe

32:278$460 José A. Pereira 150$000 Serve para qualquer idade, conf.rme o ß. (1,2,3 e 4.1 Veda entre 1 de Outubro
Helena Pomianowski 150$000 I Proteja a. saude de seus filhos e a sua de 1938 e 14 de Abril

23$100 Idem a Coletoria Estadual·deposito feito própria! .Evitará muitas doenças e vouDará de 1939.
32 3 1$':;'6 para auxilio as vitimas da Catastrofe do ...Ji h

. , '"
- ,

: () U ()
I d

v n eIrO em rememos.
..
Estamos, pOI·�, no·'.::;e-���.......� Chi e, de acor o ordens sr. dr. Intenen- � ;.

32:301$560 tor federal 50otodo Compre hoje mesmo
I

uma �'LOMBRIOUEIRA rIod? de Veda e pelas
Idem a3 Tesoureiro por div. despezas MINANCO�A" para seu filhinho. aludidas portarias so é

357$100 pagas no mez fevereiro 21$800 E' um produto dOR LABORATÓRIOS «MI' permitido caçar, durante
32:658�660

Idem ao Tesoureiro desp: pagas com te NANCORA» JOINVILE. todo o ano,' pardal·s,.. legramas, telefonemas e fonorrama8 (Conclue na pago segúll:Jte)

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. Tufi Mahfud, aluguel predio onde
tunccíona Prafeitura mez janeiro C. a.E
Idem, Germano Enke 415 lts. gasolina
e 5,600 oleo no mez janeiro c. a.

BALANÇO
Saldo que passa para o día 9·2,39

DIA 9-2-j9
Saldo do día 8-2-30

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do día 9-2-39

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. Carlos Koppmann numeração no 'pa
pono competidores arova ciclismo día
de Municipio
Idem ao mesmo 3 mapas estatística p,
o municipio s, nota o. mez

BALANÇO
Saldo que passa para o día 10-9-39

Dia 23-2-39
Saldo do 22-2-39

3$000 Receita Orçamentaría
Renda do dia 23-2-39

124$000
Dia 24-2-39

31:410$460 Saldo do día 23-2-39
31:537$460 Receita Orçamentaría

Renda. do día 24-2-39Dia 10-2-39
Saldo do dia 9-2-39 31:410$460

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do día 10-2-39

DESPEZA ORÇAMENTAIUA
Pg. Nelson Machado auxilio a Ass. Ca.
tarinense de Imprensa
Idem ao Tte. Prefeito Muninipal pelo re·

embolso despesas realizadas na sua vía

gem a Florlsnopolts
BALA�ÇO

Saldo que passa para o dia 11-2-39

Dia 25-2--39
190$300 Saldo do día 24-2-39

31:600$760 Receita Orçamentaria
Renda do día 25-2-39

100$000

Dia 11-2-39
Saldo do día 10-2-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 11-2-39

Dia 14-2-39
Saldo do dia 13-2-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Reuda do dia 14-2-39 684$8(10

32:587$2{.'0
DESPEZA ORÇAMENTARIA

Pg. Jornal de JoinviHe a�sinatura jornal
Pg. Martim Schwal 8. servo em pbssar ,

oleo no assoalho :la Prefeitura nos me

zei dezembro e janeiro
Idem Luiz Satler, Zelador Cemiterio Bar'
ra Rio Sarro servo limpeza
Idem Ouilherme LaUm fornac. 31 pran
chões e 6 tab088 para div. pontes Ha

pocusinho s. nota c. ruo

BALANÇO
Saldo que pa8s� para o dia 15-2-39

Dia 15-2-39
Saldo do dia 14-2- 39

Reoeita Orçamentaria
:Renda do dia 15-2-39

Dia 16-2-39
Saldo do dia 15-2-39

Receita Orçamentaria
Ranrla do dia 16-2-39

DIA 17-2-38
Saldo do dia 16-2-39

�ECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 17-2-39

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,A delegacia irá exercer rigorosa fiscalisação
eontra os infratores do decreto-lei n. 869, de
18 de novembro de 1938, que define os crimes
contra a economia popular, apurando a respon·
sabilidade delituosa dos açambarcadores, dirigen"
tes de sociedades bancárias, de �pitalisação, de

peculios ou financiadores, usurarios, defraudado
res de pezos e medidas, transgressores de tabe
las oficiaes de preços, etc.

Todos os lesados deverão levar suas quei
,.as a delegacia,

.

Jaraguá, 28 março 1939 1
Paulino Natal Bonin, Delegado de polici a !

daS em a na I JORNAL IIDEPEIDEITE
Por Mm'cel d'Aub1'Y' ao 10Semana Santa, Sems- continua sendo do amor

Redacção e OHicinas: .

na de penttencía, de pre- mas sem ligações com o
Avenida Getulio Vargas

ce� de bôas obras.,. To· Coiligo, Ca��12-.Phoß�26 _�����������������������
do o que se penítencía Ora; afim de regulari.

_......"""""---�:..;;;..:.._--------------- =

de uma Ialta, que repete zar essa sttuação em que

r fi � MC· d P IIC
'

(p , , r· ·

fuma oraeäo, que .prstlca se encontram tuacclona-

t,." OfrDIO O ovo Or�n�o tJoCIa
�me::�[t�odjg�it:��à::: !�:dic�?i����88 ��e�!��� es a e ao

.

afCOS u Ressureiç!o.�:a manhã, loura como os trigaes
Deus, qua é infinito amcr, nhão, resolveu ti inter-. . maduros, ouvío se um conto suave, enchendo o espa-

a tntíníta bondade. ventoria daquelle Esta- .. Por q.uerermos dar Justo
ço reclamo de vida que se dilue um ais, por todo o

'I'êmos em nós a sua do abrir um credito de
e merecido,. descanso aos hdrto de J05é de Arimatêa.

graça em expressão-ela- vinte contos (!) para cus- RIO DO SERRO nossos auxlha��s e estar'
As Santas Mulheres encontraram, na manhã loura.

h, 1 t
mos em occasrao de festas, , � I do Senhor.la como chrísta - a ear 8B despesas desses I su spander a

vasto o rumu o .

alma FOf'" O" tor' D
e

23 d. Ab 91 re�o_vemos ;s
Os flt'uar..las, tomados de espanto, [asiarn por terra.

<>. açamos PL· casamemoe., Ia e rI d
- d t folha na pro ti> Iiit

nal.a cada vez maís puta, Ha muita gente por e, içao es a -

Os pássaros cantavam por entre os ramos floridos.

amando a terra, amando ahí a desejar que outros
xrma se�ana, -reapparecen- Lá no alto da montanha as cruzes pareciam cortadas

os homens, sentindo sem- Estados tornem o exem- Constará de: Cburrasc:o>: do no día 22 do corrente.
a nankim no fundo azul do Céo !

��� �l��l�u�:c!�s�:�id�� pIo do Maranhão. jogos de prendas, leilão, ri: Solicitador FOiAq�a:e� �:��u�a��?�� fJ�!S��v:��SUscitou ... co-
o Brasil está vivendo hl Cg,ça e sua lasm· Bebidas, café... ete, mo está escripto no livro das Prophocias.

uma hora decíslva na.nr.. u. "Em 24 de Março foi con- As Santas Mulheres persignaram-se,.. As mãos

hístorta. Ha, porém.sobre regulamen- A. COMMISSãO. cedida pelo Tribunal de juntas, os olhos ainda molhados de pranto, renderam

elle, eterno phanal de 4 _ Appellação do Estado, a graças a Deus.

esperanças, a constella- ·.açao Todos a festadeS.Marcos provisão de solicitador para I Realisara se a prophecia. A humanidade não

ção do Cruzeiro. Foi gambas ratos e cobras esta comarca, ao sr. Hilde- comprära por trinta dinheiros a vida de um justo, - mas

decerto a mão de Deus I h' ( I
. brando Augusto Gomes.

I
fizéra do ouro o symbolo de sua íraquesa moral.

que abrío esses braços peçon entas castavel, ja- RegisfroCivil co Becker, e de Ana Kienen Be- all Vaz,

de luz psra nõs amparar raracas e cobras coral). . _ ,cker, lavradores naturaes de Blu-

"i Ao' M
.

d ArturMueller, Escrivão e on- meuauv domícilíados e resídentes ESPORTES Anniversarios I Viajantes � .

pars nos g� ar, nara nu,s esm? nos, perl,? ,os cial do Registro Civil do 1. dís- neste distrito no lugar Retorcida. . I Faz annos amanhã o me Vmdo de Floriarropolis,
dar cada día e cada noi- abertos, a caça e proil, Ida trito da Comarca de Jaraguá, [araguä 1 4 39 J

'

te, maior confiança nos terminantemente caçar
Estado de SantaCatarina, Brasil, EDITAL N.898 Conforme haviamos

an-I
nino VirgiJio, filho do sr. passou por aragua o �J.

destinos da grande terra t d t it
.' faz sa�er qu� ,

compareceram Marino Bortolotti e Linda nunciado realizou- se do- LéC?, Raschke, chefe �as [oet �e So�za, Secretario

de Santa Cruz em o o o em ano em cart(lno, exibindo os, do�u- Pon1icilli. mingo, p�rante regular as'
officinas deste semenarre. da DIrectoria .do Departa-

Symbolo s 8�tO, Cruz nacion�l as es_pecies dee��Otab��f���� pp:�: �:�ar�!�� Ele, solteiro, lavrador, com sistencia O match treino,l ,

1 'f
" , lmentohdos CoErretlods äe Te�

d t d
vinte e um anos de id8de, bra,

entre os fI'mel'ros e se· 1
No dia. 2, esteJara ma,ls p.grap os no s a o.

,

o amor e . do martyrl'o, pro egl as, que sao, EDITAL N0. 896 sl'lel'ro natural de EncruzI'lhada P I h O t f, ,

undos uadros do S. C. um natahcio o te egrap IS' - eu, DOS quar,a, eua
façamol-o para sempre A) Mamíferos: o cervo, Alfredo Follgattfr e Wanda domiciliado e residente neste g q b O d d t
qu'" 'd 1 )

distrito no lugar Garibaldi, filho A more' com o AIII'an a f I ta snr. AI erto utTB, a 10 prazer· e sua, VISI a, o
. '<.lrl o pe a crença e o a ""nta o guará (lobo Ervira Bolduan. Y ç h' W li L t
# t á

lO I , EI lt
'

d de Alberto Bortolotti, lavrador C. 'Nos segundos quadros' i Agencia Postal'Tdegrap I' s!'. a er au erJung, re-
,lU U1'O ser no!!!�o e ehe'

a lontra tamanduás e
e, so elro, hlvra or, com

natural de Blumenau e de :Pau- •

I
d t 'd de I "'Idente em Hansa

garemos ás mlllores con- " A

trinta e dois anos de idade, bra- lina BortoloUi falecida, nätural sahiu vencedor� a homo' ca es a Cl a . ..; .

quistas, os olhos volta- cachmgueles ou sende- �\�iíf;d�R�ur::s��s�fedi�����, ��: de Blumenau, domiciliado e re- genes equipe do Aymoré,
dos para o alto céo, que pes; trito no lugar estrada Itapocu, side!1te �este distrito no lugar pelo score de 4 x 2, vindo:

C-é b)A'
Ganbaldl, 'f' f I'

W

o supremo conforto ves: garças, Ja· filho de OHo follgatter e de
Ela, solteira, domestica, com

assim con Irm�r a su� a·

Inedos que esperam. buru's, quero .. quero, tu-
Helena Eggert follgater, faleci- dezaséte anos de idade, brasilei- ma e conceIto. O Jogo j

* da, natura�s deste Estado, do· , .

I'
,

* * canos, araçaris, pica-paus, miciliado e resider.te neste dis. ra natural de TimM, domicilia- prmclpa termmou com a iAinda não se esclare· trito a estrada Itapocú. da e residente neste distrito no contagem de quatro ten-
ceram 08 horizontes eu curiangos, andorinhas e Ela, solteira, domestica. com ��gPo�i���,ldiia�;��:r� f�:f:::i tos para cada �and<?_ O· DOMINGO - 16 de Abril - DOMINGO
1'0peU!�, mesmo agora todos os passaros e ou- b���11�r���!fur:r�!st:edl�ri1�; Italia e deHenriquetaPostai, la- pl�card des�a pel9a fOI be� Em duas fcrmidaveis funções ás 330 horas da
nestes dias em que a tras aves de porte infe- domiciliada e residente neste vradora, natural de Blumenau,'m]lIstO. pOlS nao tradUZIU

t d 830 h 'd .lt
humanidade devia dat' rior ao bentevi; distrito no.lugar estrada ItapocJ, d?m!ciliados e resid!!ntes, neste com fidelidade o desemro- ar e e, oras a nOi e

graças a Deus, as patrias ) R' t' I t filha de Adolro Boduan e de distrIto no, lugar Ganbaldl. lar da mesma. O Aymore!
�arem se 8S mãos', as

c ep IS: agar o' Sophia Eggert, lavradores, natu- Jaragua, 1-4-39. t
-

heso "

n
·

11.1
C t d J' 'II

. E para que chegue ao conhe- es ave malS !=o � e -!D'
oUicinaFl fecharem para onvem no ar que raes e omvi e, domiciliados b I h

dtOS VIVef::��.tr:�a !i����:�!S� �es�o ���i���fod�:�:! �r;f:���Ji�;�ste 3dist;:�
a es· �;fe�;elf��::�:e���:���r��� ::r:�:�,�f::!��ga;e��:n::�: I ansam para..Ja gue"ra faz a su" ron b t

. de �era afixado durante �5 dla� sempre mal's technl'ca ea.L c;o' er os a caça. aos que EDITAL N. 897 SI alguem souber de Impedi- .'
.

tis sinistra. t
'

d -d t I' B" A R' dt mentos !lcase-os para finslegaes, COI1)uncto. l(
O encontro do c9ronel

es eJam eVl amen e I- enJamm rno Je mann e
Pd' d h

cenciados i Herta Becker.. Artur Mueller �

ara epOls e �man ã I "

Beck, da Polonill, em �. f Ele, solteiro, marcineiro, com Escrivão Distrital e Oficial do esta marcado um h'emo en- BREVE-clntermezzo:t - «Agoma de um submarino·,
Londres, com' os altos As lIcenças serão con� lv�n�e e tres anos de_ idade,_ bra· Registro Civil. tre os primeiros e segun'
representantes da politi" cedidas pela Divi�a-o de sl�e�r? natural �e Sao Jose, d,o- dos quadres do Ayrnor,é.

,

� , mlclhado e reSidente neste dls- _

ea, .dà que pensar. O Caça e Pesca, pelas de-I trito em ,esta cidade, a �ua ,Blu- A direcção technica pede o
Keich resolve aguardar leaaciasfiscais doTesouro menau, Iliho de BenJamm Rled!- (S'� '?) comparecimento de todos
OI!! resultad?s desse en- ", mann, lavrador natural de SUI- /' �@!flfll� � os seus amadores as 8,30
eontro. A UaUa está fa- NaCIonal e pelas Coleto- za e de Mina Baade, fale�í��, horas no seu campo. Este

,

F d'
' -

t d natural da Allemanha, domlcIlI'

(Ô) �zendo manobras ... e ou· nas e eraes, a VIS a a ado e residente neste distrito 1j.3 " treino deverá ser bem in
vindo 08 discursos do sr. 'licença, concedida pela neste cidade á rHa Blumenau.

' lliJ ��flíliI@ r�(lUIr�@ teressante, não sendo de
Jdussolini. policia para transito de ,Ela, solteira,. domestica, , c?m '"==- - _..:-.=- extranhai que o 2. quadro

*
' vmte anos de Idade, brasIleIra, b

'

1 O l'
D t

* * arma de caça. natural deste distrito, domicilia- so repU)e (;, xa a que
eTe omar posse por A t d da e residente neste distrito no !� C J. �Â T. isto não succeda.

4!!tes dias do cargo de �xa correspon en: lugar Retorcida, filha de frederi-
» All11- '-'tdlrll-l �EU_« -x-

Tice�director do Instituto te a lIcença de caça e Football em Re-
do Matte de Joinville, o de 20$000 anuais· torcida
.r. José de Oiniz, irmão Os infratores df'stas Do S, C. Eslrella de
do dr. Diniz Juni�r presi- disposições estão sUJ'eitos CLINICA CIRUROICA Retorcida recebemos:
dente do InstitutoNa', do «A Sociedade S. C. Es·
eional do Matte. a multas que vanam de D R. R E N A T O C A M A R A trella, fundada em 1. de

'f.*'f. 50$000 a 1:000$000, e· DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE Janeiro de 1909 no lugar
Depois que se falou levadas ao dobro, em Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. _ Longa pra.

Retorcida, Estado de S.
elQ imposto para os sol- caso de reincidencia. tica na Univ. Fraufnklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de Catharina, communica ao

teiros e soltf,iras &8 li. Barmbeck (Hamburg), - Medico dos Hospitaes de Curitiba conceituado orgão cCor-

,ações ganharam outro
Pharmacia Plantão OPERAÇÖES, DOENÇAS DE SENHORAS, reio do POVOlil que em

aspecto. Os casamentos PARTOS reunião de 29 de Janei-
diminuiram. Com as dU- Amanhã, dia 9, estará de Tratamento pelas Ondas Curtas _ Laboratorio de Analises.

ro ultimo, foi incorpora-
ficuldades de vida sem- plantão a Pharmacia Es'

CONSULTAS NO HOSPITAL S. JOSE'.
da em seu quadro a so-

pre crescentes, o pessoal trella_ cie'dade extincta cUnião
Fala alemão, football Club», desta lo,

calidade, sendo eleita a

seguinte nova directoria:
Preeidente,Adorico Oar
cia; Vice, Euclides Oar
cia; 1. Secretario, Ino-Icenclo Silva; 2. Secre'
tario, Victoria Murara;
1. Thesoureiro, walde-I:mar Rau; 2. Thesourei
ro, Rodolfo Zastrow; Di-I
rector Esportivo,Guilher
me Schiochet; Conselho
Fiscal: Narciso Ferraz,
za, Alfredo Benkendorf e
Pedro :Oarcia. Procura
dor: Antonio Machado.
Agradecendo a pUbli-

cação. somos de v. s.,
amos. at08. e obros.
Inocencio Silva, I, Se·
cretario,.

-x-

Conforme sabemos em
Retorcida alliaram·se
tambem para fins de jo
gos e torneios o S. C.
Paraná e S. C. Victoria,
dos quaes t!äo presiden
tes os SrB. João Correa
filho e Rodnlfe Maas,
respectivamente,

f

Odeon

Não estrague a sua comida, use sómente

o conhecido AZEITE SALADA

. Sport Club Estrella
Dia 15 de Abril

Grande Baile Social
�o Salão Rau, com o concurso de boa musica.

N. B. - Avisa·se aos srs. socios que �ervirã
de ingresso o talão - recibo do mez de março.

A DIRECTORIA.

�rimes contra economia popular
WANDERER
A melhor
Bicicleta

OlEO VIRGEM - INSUPERAVEL PUD SEU SABOR· IISUPE'<
RAVEL PElA lUA REFINADA REFINAÇÃO.

.
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Carlos Hoepcke S. A.
Filial Joinville

NÃO TUSSA QU E FICA TU BEReU t..oso

O "CONTRATOSSE"
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

Depositario em Jaraguá: H. Kopmann

EXIJAM O SABÃO

de WETZEL & C,IAM
Especialidade

s...'õÁ��!RetAt
ESPECIAlIDAOE

Virgem
(Marca registrada)

O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA.

- ..JOINVI�LE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


