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da 13 Regtio Militar, serlo !ealizadas no Rio ran e do Sul, na legunda quinzena de Março,
.

as grandes ma�obras do E:xer..

dto com a cooperaçlo da aVIação _DÚUq.r. O Presidente ela Republica, o Ministro da Guerra e o Chefe do Estado Maior deve

rio assistir á ph�se final das manob..-as. No dia 9 de Março,_ provavelmente, o snr. Getulio Vargas chegará á Porto Alegre.

Limitada a produqão �do
pinho DOS Estados do sul

Resolução da Commissão de Beleza da Economia lacional
o «Diario Ottíoíal» em I Pinho, subordínado a es

sua edíção. de 15 do cor- ta eommtssäo, resolve SB-

e rente 'publica a portaria tabelecer : Director-poprietario: HONORATO TOMELIN _'_ Caixa Postal N. 12 Redactor; João Crespd,
n.60 do mjn��o João o) aprohihlçãodaIDon' �,���������������.���������������
Alberto, datada de 8 do tagem de novas serrarias ADoo XXI _ Jaraguá .... Sabbado, 14 de Fevereiro de 1940 - S. Catbarina . - II. 1.01'
corrente, [i0s seguintes e fabricas de benetíeía- _ _ -- __ -. -- __ . _ ===============;;============-==========;;;;;;;;;;:;:
termos: «O presidente da mento de pinho :U08Es·· ;

Commis�ão. de _Defez8 da tados �(; P8rli�á, Santa Incentivo aomovimento tu... A BrigadaGaueha IO fabrico da cellulose
EC\inOmla NaCIOnal, nos Catharma e RIO Grande -

t-
.

.

-

Patz nas manobras do
.

���o:e::e�!�r!:, t:��� dObr�1 iimitaQã,') :!da pro.
ris ICO em nosso Exercito Visita do Miniltro Joio 'Albert...

- em vísta as resoluções dueção das serrarias ins- O intuito de incentivar I dule 'de identidade, pelo Porto Alegre - Com fabricas de Slo' Paulo
adoptadas pelo Congres- talladas nos Estado!'! do o movímento turístico, consulado brasileiro, da

um contingente de 1000
80 des Mai:f'ireiros, rea- Paraná e Santa Catharí em n08sO Paíz, o f!refli. ficha respecüve, pera ef '

"Iíssdo em Curityba em na, em 70 por cento da dente da Republíca- .em teíto eatatístteo � íntor- homens a Brigada Mili-
• [eueíro ultimo, como tam- capacidade pratica de decreto-lei, concedeu ex mstívo. tar do Estado participa-

bem os pontos ,de vistfl, produceão em cada uma; cepeíonaes facilidades Tambem flcar�m SUd rá tambem das manobras
unanimes de todos os I c) o regístro obrtgato aos uacíonaee de Estad*\sl pensos todos os ÍÚlfH)8tOf!!· do Exercito, que se rea-
madeireiros ínteressados riu des exportadores de ametíoanea, qUlfse des· taxas -

e emoluriféntos I'
- .&... d

em disciplinar a produ pinho DRS repartições tinem ao Brasil. Em vir- que gravariam o tr8qsit� tzarao �o mes
.

e ma�
eçäo, e ainda attenden competentes nos Esthdos tude desse decreto, ficam des excurstonistas, qnan. ÇO próximo nas ,locah
do ás suggestões apre do Paraná, Santa Gatha ' os sulamerecancs, agora, to a entrada e satnde. O dades de Rosario. S.
sentadas pelo Servíç� do rios e kio Grande." dispensados da exhtbíção Brasíl muito lucrará com Gabriel e Alegrete. Os

de todos 08 documentos a, adopção �e8fja medida preparativos para essas
e attestados sanítaríos, exfraodlIlaria, de evlden- manobras prosseguem

NaC I'on a' II'sacãO e'E-- nS inO de antecedentes peuaes, I te 'alcance para a maior
t'

, de Idoneidade, de referen

I expa.nç40
do turismo, a alvos.

'Acabá de apparecer, I .

elas diversas, Será ape- lêm 'de ser uma eloquen ......._--

escrípto, pelo OrS80 eon- ,

4.. nas exigido o

paSS8Por.!
te del1lo,DstraçAo de amls-

Pedi.....
terraneo dr. Ca�los' GQ-: te, ou. a carteira, ou ce· toso seölhlmento de to UU

mes de OÍivoira, eNsejo
dos os �mericanoll, de' taençlo "de cU..

nslizáção e Ensino", colo �-----�-----�-----' reit_ Saivol 08 tripu-
lectanes de discursospro· C

.

S
.

�
· ._- b O i

.

nuneiados ua antiga Ca . asa . onISO titular da pasta da .......es ' ral e r..

mara federal, - em que Viação encaminhou ao Ministro João Alb�rto de naviO tOrpe-
M muitô conceito e mui- Da Franei6ca Buck

-

seu collega da pasta da deado
(;J
to co.nhecimento desses Av. Getulio Vargas (defronte 4 Praça 7 de Set,) Fazenda, junta.mente com R I dOMinisterio das Rela-_
dois grandes .problemas ARMARINHOS E ROUPAS PARA .CRIANÇAS - Especialidades O parecer da Inspectoria e eva . as ções Exteriores recebeu

.

em linhas e fios de lãl seda, algodio. crú e mercerieado, para F deral d3 E .tradasl O ',' communicação da nossa
.

qualquer trabalho manual ou á machina. e .
.

.

s
..

s
, '. no Estado, as divi.. leg�9ão em Sbckolrno ,-de

.

Synd icotos . En.xovaês co,mpletdS pr?�esso_ envladoaquelle das filcaes que <\ue ac�inpal!hiapropr.ieta,.
Ope arios MI01steno. pela secret�- .

.
ria (O ·Orama". navIO �ue·r para crianças . ria da presidencia da nlo,excederem co to�pedeado na Escoeia

de JoinviUe ENCARREOA,SE de Cobtir. de qualquer tecidó, com perfei- �epublica em que a fir- _'
a SO$OOO no dia Lt do corr�nte, !n-

. ção, botões que combinem para o sêu vestido, e' de riscar,. com Th,i W'II' It. C'
.

P
. .formou que. os dOIS marin-

.
Os syndiCatos de em- riscos 'modernos, qualquer páno qu. seja apresentlldo. '

. ma eo_or. I e � Ia. elo Departamento Ad- heirolS brasileiros O,

pregados. e" oper-ar.ios d� ,Ltd�., de São Palll,o, 'pe-
.

ministrativo do. Estado,' .Bomfirp e Santos SiIYa��::.
JoinviUe SantaCatharina. Se'

.

• �•.I•.a'"
.

de Ise�ção de dlre_llos foi approvado o parecer pulant�s daquelle vapor,

enviarant um memorial
'

�V.ço .........tar '.
aduaneirOs para equlpa- do conselh�iro sm. Jau foram salvos, tendodesem-

ao minis.tro;do Trabalho; . ,
'.. mentQ de monta��m �a Guedes da Fonseca, I'e- barcado na Inglaterra ..

sdiciiando . inforrnaçães , , .

' ALmTA -'- _

.

. ponte �obre 0- rio ItaJa- fert�nte
" a?

.

projêdo' do; Bi I' •__,...a-..
sobre, os

.

dispositivos da que Jà agora tanto
.

p:� .'.
.

_

.

. _' .
< hy-assu.,. no t;stado de decreto�lel da Inkrvento- qc e....... ,-

,;
I' de 'd' 1-' oeeup&m os f.ßSpOn.8I:lVeIS �

ri Saula Gatharina ' ,

F d "'[
.. '

"'d' l4i:
�',.

�..a...
nova e1 �yn tal fba· pelo desthío do Bru-sil de lá esfà em execuçãó" o na'-Repartiçao "AJistadora

'- . ;J1a .. e era � 'que- eClélra· ......,.. .........

çie.l Aquelle titular man.. hoje.
. .

arti�o 31. -do decreto-lei n. do dODlieiliô: de cadà um
_

extinetas as ,dividas fis� O: Departa(J1.entó.. Ad-
dou que os interessados O dr. Carlos Gnmes de I. 1 7, de 4 de abril . de e, para os q.,.e estiverem. caes não' excedentes a ministraJivo. do; ,Es�a4.0,

rd'e S I'n"'trucço--es Oliveira �8pjrito que·ullo 1989, que. diz: "Os .

que no estrangeiro, nOi Con

p
50$000.' -. . �.' -. , ..

t '-
agua, ma" '. .

.

t· '?' nlo se ahsiarem e!>ponta' sulados .do Brasil. 'C
·

d . ,- - , �pprovou Ö seguin epro-
a serem baixadas ná fot- envelhecI.:!. COffiú repre-

r.eamente no prazo legal. Art.igo 36. - Para aUs OrrBIO O' OVO _

As ?lVld�s. Já ,�luiza- Jedo de O,ecreto ..Lel da
d d· ti" ssntante do OQS§O É�ttt· d ta ã I t t F dma o eere o �I n dI}, OCOup{}�'ile hrgamen serão, alem de alistados á. tar'se, o cidadlo deverã

.

'. as SQ approvel t o o nerven ona· e eral : ..

1.402. de 5 Je Julho te � em,esp�cial. do en revelia, con,siderados irifr� �presentar o segúinte do Como é do conhe- beneficio _si os devedo- O emplacamento de
de 1939. " sino em ;n0880. palz, de; tores do, 8,ltstamento e

,

fi- cumento:,
,. cimento publico, to. res, qUt ficarão então re· bicycletas . cuja proprie-

__________

' mODstrarido um'l'llofundo cario <;uJelto� �s penahda- t. - Se f?r bras!lelw dos os )'ornaes têm, levados das custas attrí- dade ou poss t
.

conhecimento dOaStiUmp- des desta Lei". . nate; a certidão de Idade b 'd E t d I _.

e p�r e�ça
O SO de ca- t 1 Para alertar a t')dos avi- ou, em sua falta, Íl orova, por força das éir- UI as ao

_

s a o, paga- a operanos syndlcahsa-
I'. ... I

• · . aO ��o ::l�-�::e a�:::�: so que o alistamento altre,- legal equivalente; cumsfancias, da alta rem as .deVidas aos fun- dos terá o abatimento de
ras O•• C .es nos debates que traVQU, s� no dia l' de julho pro. ',1. -"Se fôr brasileiro . do papel e de todo ccionarios de_justiç; den· 30 % nas tixas legaes,

O ministro da Guerra Agura,' enfechando. em xlmo. Para esclarecer? as nattJral!zadO, a prGva, de
o material concernen- tro de' 60 dias. excepto na de 'saude;

. volume 08 seus discur suntos, transcrevo mais os naturahzaçã.. "

.,

p "f"determinou que apenas' .,' .

-

artigos complementare's do
'

Arti-o 37. _ O proces, te á Imprensa, aug· ,

ara esse Im,. os syn·
tem direito a carros offi 808, �onhrma maH�. �mfi •

t ci
' dlcato h d

ciaes os generaes commis- ve�; da fürma �JOS�tl'V8, artigo 34 (trinta e quatro), so de alistamento dos bra· mett a o'" os.' preços I Colonos que vem s recon eCI os pe-

sionados, os� ministros do a lõIua cultura. ,e'. o seu que são 08 seguintes:, sHeiros . de que trata ri ar· das assignaturas. ! para lta Catarina lo Governo enviarão :t

Superior Tribunal Militar, In.teresse de braßlletrn, Artigo 32, - Todo bra ligo 33. será a comunica- C on t rariando os
•

. Inspectoria de Vehiculos

ó'. Procurador Gerai' da occupando t&.mbem o se.u sileito é obrigadC? a al��- ç�o fei!a peJa.s au�oridade� nossos' propo,s i tos Vem chegando, ulH· e Transito Publico, na

Justiça Milita(. os comman. logst .. na dIanteira das tar·se parll o serVIQO !DIll ai refendas.< as Clfcuns�rJ .

para. com o assig- mamente. ao municipio Capit, I e aos Oelegad
d'an'''e's da Escola MI'll'tar, novas, klus de Santa tar dentro de 20 (vinte), çõss de ARecrutamento m- de X pé'

, .

h- d pC.I!. "os
• C th ! meses, a contar do dia em teressadas, com as 'infor nante � am ig o, so· .,., a, CO. : camm. oes e o ICla, no interior,

Regiões, Brigadas. Os de a ar ns;
que com�letar 18 (dezoito) mações ,que o !�gUlamento rnes, agorä" pelos Ir�pletos 'de colono�, pr<?, dentro �m quinze dias

;:!s us��:=sau�em�:;��s U'.-rr·,' 're",'og"o
ano,8 de Idade. desta lei �speclhcar. mesmos motivos for· Icedentes de' z0fl!l$ ruraIs da pubhcação deste de-

f.,'CI'aes d"'. v"ra�o ·recol.&.el·os
4rtlgo' 33. - Serão logo

fi" l'adós a elevar, para
do Estado do RIO Gran- creta-lei lista dos nomes

.. � j" alistados por intermédio onanopohs •. 20 de fe- 'II' d d SI' d
' -

'
.

ao
.

Servít'!o Central de d t -d d "verel'ro de 1940 O anno em curso, a
e o u', vm os a pro> e resldenclas dos seus

Y de dez metros de as <lU orl a es a cUJas· .

d t
'.

, I'Transportes do Exercito. ordens s.ervirem: ass i g na t u r a do cur", e erras agrlco as. componente,s,
diometro na esta- a) .,... os voluntarios me- Ormuz Jardim dos 'San cC O R R I: I O», de
ção da Centl7al nores de 18 anos que en- tos, Ten. Cei. Comte. da 12$000 para 15$000. Ido Srasil trarem para o servico do Guarnição e Chefe da 10. O t

. .

B 'I
Ultimam-se os trabalhos Exercito ou da Marinha de C. R. I) roslm commum·

ras I da construcção da nova Guerra ou de forças poli esmos aos nossós
"

.':: estação mO,numental da eiais e corpos de bombeiros; , presados assignantes
,Communica a Agencia Central do Brasil. Attingin· b) - aqueles que, ao 1.0 Batallalo Per.. ·. que já estamos pro-

Brasileira do Rio, ql,lf teve do o 24:0 andar da torre completarem 18 anos de roviario I cedendo a referida
forte repercussão na im- do edifício, prepara·se a idade, já estiverem matrí
prensa a nota de protesto inst�llação do relogio ele·' cll,lados nas es-colas de fo.r· O Ministerio da Via- cobrança,; e que po'
dirigida ,pelo chanceller ctrico, que cccuparâ do 21 mação de oficiais do Exer· ção autorisou a delega. i derão effeduar o pa,
Oswaldo Aranha, contra a ao 24 andares O mostra cito e da Mal'inha de Oller· ,

fi I d Th \. gamento na gerencia.
invasão da zona de seg,u dor; que attinge os angu- ra, nos Colégios Militare$, Cla �ca o esouro, desta folha ou c'jm
ranoa maritima por um va· los da torre, nas &uas nas Escolas de Aprendizes no Paraná, entregar a " b d
so de gperra inglez, . ata- quatro faces, tem 10 me· Marinheiros ou nas escolas importancia de 2 mil

o nosso co ra or, a

cando o cargueiro allemio tros de diameLrG; os pon- ou cursos tecnicos prcofis� contos .ao t�fteAte. coro� I quem solicitamos a

• «Wakam�., que foi a· pi- teiros luminosos médem o sionais a cargo dos Minis- nel Victor Geolä- com-
,fineza da attenção,

que depoJ� d� incendiado maior 4 metros ·e meio, o t�rios da Guerra e da Ma· d t d 2
3,

B.
I pelo que nôs confes-

,pela J;'reprla trIpulação, pa- menor 4 metros é 25 cen- rmha. man an e o,'. o ,a II samos, d�sde já, ä-
ra evItar a i:a�tura pelo timet�os; as letras medem Artigo 35. - O alista talhão Fe:rovlarlo, sedia·

, gradecidos- .

vaso de gllerra mglez, um metro e 10 centimetros. mento espontan�G será feito do em RIO Negro. I
·

=-�=_=_=-_=-=ä

Acha-se em S. Pauloi
desde o dia 20, o mi·
nistro João Alberto, pre
sidente da Commisslo

. de Defeza da Economia
. Nacional, que ali foi a

fim de visitar as fabricas
de eellulose e realizar
um inquérito em torno
das condições em que'

: se desenvolve essa in
dústria, tão importante
para a fabricação do pa
pel nacional.

Voeabulario ortolra--
,

P�CO-
Protesto do

Noticia-se que o mi· umà commissão de phi
nistro da Educação con,. lologos, designada pelo
vidou para organisar o sr, Gustavo Capanema,
vocabulario orthographi· de commum accordo
co da lingua· nacional, com a Academia Brasi
de accordo com o dis- leira de Letras. Appro..
posto no art 2 do de- vado por essa commis
creto-lei n, 292, o cathe- são, o vocabulario será

dratico, de portuguez do obrigatoriC? nas repar�i·
Colleglo Pedro II, pro- çjes pubhcas em actos

I
fessor Antenor Nascen- officiaes e em estabele-t
teso O vOC;lbulario será cimentos de ensino,
submettido ao parecer de _::.

. '. IA
'MAC:R -.

HAP
....

,

JOI'NVILLE

MAIOR DO ESTADO
ALBERTO BORNSCHEI,N

".
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"WANDERER"
A MELHOR BICYCLETA

Carlos Hoepcke S/A.
Filial :

.

Ioinville

_

Caixa Postal D. 65 - End. Telegr.: cCAIXAlI

Matriz: Blumenau

Filiais em: )oinville, )araguá e Hamonia

Capital: 1.2(JO:OOO$OOO
Reservas es: 600:000$000
Depositos e saldes em C/C: ] 8.000:000$000

Faz todas as operações bancarias no Pais.
Abona em contas =correntes juros de

2'/., 4'/., 4,1/2'/., 5 r e 6'/.
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

Deposite as suas economias no

Banco Agricola e Comercial de Blumenau

A economia é a base da pros
peridade

Va. 8a. depositando mensalmente a insignificante
.ua�tia de 20$000, numa conta "Deposito Popular",
dO;; .. 4::,1/2'/., a/a economisari

.

.

f.m u� ano Rs,. 240$000 mais os juros de Rs' 5�72
'.
Em dOIs anos ,Rs. 480$000 mais os juros de Rs. 22f905
Em treis anos Rs. 720SOOO mais os JUros de Rs. 51t637
Em quatro anos Rs. 960$000 mais os juros de Rs. 90$609

.

Em cinco anos Rs. 1:208$000 mais os juros de Rs. 144'271
Em .dez anos Rs. 2::WO$OOO mais os juros de Rs. 626$759

(pos ,juros, sio deduzidos ainda ',,:1. referente quota de previdencia)
BORARIO: Dal 91/2 ás 12 e das 131/2 ás 141/2

.

Sabados: Das'�91/2 ás 111/2.

DL LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

. ,

�scriptorio - Avenida Getulio Vargas
Residencia: HOTEL BECKER

Ginásio Parilienon Paranaense
.

(sob inspeção Ifederal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

Rua Com. Araujo n. 176 - CU�ITIBA - Paraná

.
Estio em pleno funcionamento as aulas de
admissão á la. serie do Curso Fundamental

Nos mezes de Dezembro e Janeiro ad

curso são GRATUITAS. E

"acuidade ete Comercio do Paraná

(ESCOLA REMINGTON)
Fiscalisada pele, Governo Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
:xiliar ::Ie comércio. Internato e Ext�rnato.

Cue seus males e poupe seu bo..
comDrando na

PbarDlada Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece
seus artig.os á preços vantajosos.

CI:.INICA ClRURGICA
do

Dr. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

eperaçies, Doenps de $enhoral,
Partos

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultor;Q á Av. Getulio Vargas, es
quina Rt;a José Bonifacio, defronte ? Prefeitura.

FALA ALLEMÃO

Edital de convocação de
sorteados

Tenente Leonldas Cabral Herbster, presídeute
da junte do alístamento militar.

Faz saber que foram scrteados pa:ra o serviço
do exercito, nó día 5 do coerente,

.

na Capitel do
Estado, os cidadãos constantes das relações abaí
xo trenscríptas e que deverão se apresentar do
dia 15 de abril até o día 30 do mesmo mês no

legar mencionado; e os que não fizerem ficarão

sujeitos ás penas estabelecidas nos regulamentos
mítítares e Codlgo Penal do Exercito. Para obter
os meios de transpr rte deverão ee derlgír os sor- ('

teadus ao presidente da [unta Tte. Leontdas C.
Herbster em Jsraguä.. E pata que chegue 80 co

nhecimento de todos, lavrei o presente edital, que
sera atíxado no edifício !Ui prefeitura Municipal
e no cartorlo do registro cívíl e publicado pelo
Oorrelo do Povo. depois de asaígnado pelo presí
dente. Artur Mueller, Secretario.

Jaraguä, 16 de fevereiro de 1940.
Leonídes C. Herbster,

Pres. J. A. M.
1 Georg Beeker, f. de Frederico e Ana Bec

ker; 2 Francisco Corres, t· de [oão Corres Filho;
,

3 Malvino Guílhermíne S1}V8, f. de José Ouilher.
mino Silva; 4 Erleo Klemann, f. de Carlos e Berta

'I'Iegs Klemann; 5 José Uno Klein, f. de .roao e
------=.-------------- Esmeraldina J. Klein; P Alcides Fernandes de Olí,

HOTEL BECKER veíra, f. de Honorato Fernandes; 7 Joäo Roberto
Bussi, r. de Giorgio Bussi.

1 Artur. f. de Lourenço Kanzler; 2 Alfredo, f.
de Alberto Fischer; 3 Ivan Ernesto dos Santos, f.
de Joaquim Ernesto dos Santos; 4 Pau16 f. de our
lherme Lensert; 5 Jusé Rosa f. de João Francisco

Rosa; 6 .Joäo, f. de joäf,) Kniezik; 7 Oswaldo f. de

Augusto Spredemann: 8 José dos Santos f. de Jo,·
sê Jorge dos Santos; 9 Bruno f. de Henrique Bo

Linha de Omnibus á porta Preços razoáveis. íng; 10 Arno Ribeiro f. de Firmino AlnB Riheiro;
Proprietario : Carlos Albus. 11 Rodolfo r. de Carlos Stamm; 12 [cão f. de Fran

cisco Erschmg; 13 Antonio da Silva f. de Anceli.
no Perelra da Silva; 14 Max f. de Rod'lUo Honíke,
15 Germano Líer f. de julio Lier; 16 Luiz Borck
f. de Germano Borck; 17 Henrique f. de Ferdtnan
do Krueger; 18 Will i I. de Leopoldo Mahnk�; 20
Oto Walter f. de Otto e Maria Holtz; 21 Henrtque
I. de Henrique e Ida Krueger; 22 José Alexan \Ire
f. de Pedro Vicente Alexandre; 23 Frederico HeB- l.

rique Carlos f. de Guilberme Sacht;
24 Frederico f. de Frede

rico Pieske; 25 Lourenço de Melo f. de Aristides
Correa de Melo'; 26 Pedro Sabino f. de JoAo Pe-

I
dro Sabino; 27 Henrique Roberto' Mu'eller f. de Bo·
berto Mueller; 28 José I. de Oto Wi�ch; 29 Walter
I. de RodoUo Block; 30 Pedro Br8z f. de Joio
Bernardino Braz; 31 Eleodoro Gonçalves I. de A.·
dré Oonçalves; 32 Erich I. de OSCBr Krutsch; 34
José Capraro I. de Luiz Capraro; 35 Bertoldo Emí·
110' r. de AdoltQ Bolduan; 30 Joäo f. de José Bor.
chardt; 37 Antonio I. de O:lvio Belegante; 38 Joio
dos Santos f. de José Lutz dos Santos; 39 Frederi·
co l. de Adolfo Schmau�h; 40 Alb�rto MuelJer f .
de Germano Mueller; 41 GermaDo f. de Hsnriq.e

• Demathe; 42 Francisco f. de JoIo Aignel'; 43 Al
fonso f. de Erwin Froehlich; 44 Germanó r. de
Germano Berta; 45 Bruno r. de José Wolf; 46 Emi
Uo f. de Esnesto Fischer; 47 Paulo Henrique F.
Schultz f. de Alberto Sehult�; ..

49 Euclides Pereira
f. de Antonio Candido PereiJ'a; 50 Augusto Dtjmln
gos f. de Francisco de Mello; 51 Joté Henrique
f. de José Wettherol; 52 Artur de Souza I. de Fe·
lix de Souza; 53 AcheI f. de Carlos Krueger; M
Henrique f. de Carlus Pscheit; 55 Leopoldo I. �
Francisco Loos; 57 Artur f. de Cv.rlos Gaulke; 53
AntQnio Camillo I. de joäo CamiHo; 59 Henrtqrre
f. de Gustavo Liesenberg ; .

60' Paulo Mejer f. �
Ant6nio Meier; 61 Alfredo f. de Oto Mahil; 62 Ai.
ton f. de Gabriel Lescowicz; 63 Leopoldó I. d'e

João Toni; 64 BrasHie Vilela 1. d", IrÍI1í'u Vilela da

Veiga; 65 Constantino f. de MarcHs Rosa; 66 AI-
�������������������I����������� �edo [de FMderlcoV��r8nt�67AHredoBruck

IAI.II!I.�..
f. de Carlos B.:-uch; 88 Eduardo f. de Bernardo

D114V;&�..__••(tJ SeIl; 6 Braz de Borba f. de Lothar Leonardo de

IS Borta; 70 Joio de Souza f. de Vícente João de

� Souza; 71 Alexandre f. de Anwnio Szirkowski; 78

I
Paulo f. de Frederico Zill:!; 7..J. Inoc8Dcio f. de, Le8�
poldo Michels; 76 Willi f. de Hermann Hasse; 76

I
RIcardo r. de Augusto BueUgen; 78 Fretlerico Car
valho f. de Math188 de Carvalho; 79 Fra;qcisco I.
de Walczenick C6ple; �O AgoEtinho f. de Fr8ncill�
co Blanchi; 81 Francisco f. de Franciscu Maes;
82 Emilio f. de Alvim Bruhoe; 83 Honorato I. de
Luiz Murara; 84 Germanv Martins f. de LeopoJdo
Martins; 85 Manoel Rosa f. de Caudido Benjamha
Rosa; 8& Bertoldo ErIch K. Lernke f. de Karl
Lemke; 87 Augusto f. de Antonio Dana.; 88 Fran·
cisco f. de Vargenio . Cziepski; 89 Adolar EmU
Arno Marquartlt r. de Walter Marquardt; , 90 AI·
betto r. dE) Germano K&pscb; 91 Augusto Germa
no Alberto f. de Ricarda Wachholz; 92 Oscar E··
mHio f. de Henrique 8 Ida Bornhold; 93 Alfredo
de Brito f. de Francisco RRulino de'Brito; 94 Gos
wine :Bernardes f. de Paulo Loz; 95 Eurico Henri'
que Ricardo r. de Augusto Nuernberg; 96 Adolf.
Leopoldo Matias f. de Qtto· Matias; 97 João Ricaf
co Leptn f. dA Jaco8 Lepin; 98 Herbert Bruch 'I.
de Henrique Bruch; 99 O&wald Karl ltichard
Schmidt f. de Hermann Schmidt; 100 Alfredo Ray·
mundo f. de Maria José Raymundo; 101 HenritIue
Katzarowskl f. de Francisco Katzarowskj; 102 Jo
sé Aloisio Gruba f. de Antonio Gruba;" 103 Jo.o
Kmlerick f. de Pedro; 104 Antonio da Rosa I. 'de
LUIZ Francisco da Ross; ;105 Ludwig Koepp I. de
Carlos Koepp; 106 Germano Pfleger f. de Jacolt '

Pfleger; 107 Francisco Paholski f. de Wladislawo
Pahobkij 10i Relnz Hower f. de Albi.no Hcwer;
lOg Antonio Marcelino .t. de Alex6ndre Francisco
Marcelino; 110 WilH Quentin f. 'de Alberto Quell
tiD; 111 Gueu.t.b.er Koch f. de Pllulo Kock.

..CALÇADOS
*U.:t.

Sem «:aloßlela!los- E Saitará da

Clama Disposto Para Judo

para Senhoras, Cavalheiros e Creanças
Cintos .. Bolsas ., Malas fi CbinellOl

ARTIGOS DE COURO em geral
. a preços baratissimos, só na

Casa Frederico Vierheller .

DESPERTE A BILIS
�

DO SEU flGADO

Rua Abdon Baptista

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devidamente registrado na Ord'em dos Advogados do Brasil com

escritorio á rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. AÍfredo
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se
de inventarios, elabora contratos de sociedades em nome coletivo,

e� comandita simples, de capital e industria, por quotas, de so

c.ledades anonimas, comandita por ações, de sociedades coopera
tívas, de penhor agrícola, penhor comercial e enfim elabora con

tratos de toda e qualquer natureza, assim como requerimentos.
HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas.

Rua c;eI. Emílio Jourdan - Jaraguá do Sul

E.stá, SItuado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
VI� a Estação Ierrea. Dispões de óptimas aecomoda
ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.

HYGIENE CONFORTO PRESTEZA

Seu figado Peve derramar, diaria
mente, no ostomago, um litro de bilis,

I S� a bihe não corre livremente, OB

alimentos não são digeridos e apodre
cem. Os gazes incham o estomago.
Sobrevem a prisão de ventre. Você
sente-sé abatido e como que envenena

do. Tudo é amargo e a vida é um

mart.yr-io.
IIma simples evacuação não tocará

a COUGa. Nada ha como as íàmosae
Pillulns CA.RTERS parn o Figadc,
nara uma acção certa. Fazem correr

Irvremante esse litro de hiiia, e você
seute-se disposto para tudo. .Não cau

fl3.ID damno; são suaves e ooutudc são

maravilhosas para fazer a bilis correr

.tvrcmentc. Peça as Pillulas CAR
TEHS para '0 Fígado. Não aceeite
lmí tações. Preço: 3$000.

o sangue: de tres gereções l

Embregado com exlte nas:

EUXIR DE NOGUEIRA
o rémedlo que tem depurado

Grand" Depurel,lvo do Sangu e

olivetti

t C�da máquina de escrever tem seus dotes
e vantagens particulares, mas a única que
as apresenta reunidas, demonstrando a .sua

. í indisculiv�1 superioridade, é a "OLIVETTI';

I
Feridas

Eczemas

Ulceras
Manchas

I Darlhros

Banco Agrícola o COillillBrcial, : ��i���:::
de Blumenau -;éMPREOMESMOI ...

SEMPRE o MELHOR I •••

FILIAL: JARAGUÀ - Ria Cei. Emitiu .J8IIrdan ELIXIR DE NOGUEIoRA

A "OllVEn," é creação' de técnicos da vanguarda
, do .progresso mecânico" de maquinários de alta

precisão, e de métodos racionais de fabri.�ação.
,}.., ..

y

....-'

.•�··"'r
,

.<� �\ Peça hoie mesmo uma

:,,\, demons;raç:.ão prática.

. � :

RepresentaJ)tes para Sta. Çatharina:

Joio PrOillocimo "J!iIbos fi Rua , de Março
JOINVILLE

Instituto "Bom Josus"
(Estabelecimento Livre de Ensino Secundório)

OFICIALISADO
Com inspeção PERMANENTE do Govêrno Fedel'i'al

Para ambos os sexos

A.VISO
CURSO DE ADMISS,iO

MATRICULA
.

Detde já está sendo feita a imcrição á matricula do C URS O D E
ADMISSAO que, conforme os regulamentos Federais do Ensino é feita
independentemente da apresentação do certificado de �onclusão' de curlo

pri'!l�rio. exig!n.do-se apenas que o candidato tenha 11 anos completos e

haBIlitação sufICIente para acompanhar o citado curso.
.

Os candidatos menores de � 1 anos, igualmente poderão matricular·
se, desdi: que apresenJem certificado de conclusão do 4.0 ane de curso

primario.
Inscrição para exames de admis&ão

EM 1.a E'POCA
D�verá ser requerida de 1.0 a 1ft de fevereiro, tanto

SECUND..{RIO COMl:RCIAL.
.

Matrícula no Curso Secundário

para o eurso

116

t>e acôrdo com os regiJlamentoB Federais <10 Ensine, terá inicio a

1.0 de Março e encerrar·se á definitivamente, a 15 do mesmo mês. '

Matrícula no Curso Comercial
Encem�·se impr6rogavelmente a 28 de Fevereiro e as aulas 'iniciar-

se·ào a 1.g de Março. '.

Transferencias
Di! acôrdo com a �el'isl8çãO _ federal do Ensino, de 1.0 de Janeiro

até 14 de Março, o InstItuto «Bom Jesus» receberá e expedirá iuias de
transferencias para qualquer série do CURSO SECUNDÁRI., e �e 1.0 de
Janeho a 28 de fevereiro para o CURSO COMERCIAL

. Relojoaria Walter Hortel
Join.iIIe, ó de I'evereir. ce 1940.

A DIRETORIA.

. --I_.................-.tm(§J

Çrande sortimento de RELOGIOS e

, ,
ardI_.e OIJRIVISAIUA '

Concertos de relogios

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Correio do .t"ovo - 24 - 2 -1940
==================,============================�

Roma. - Novos ap
foi em 6 de Novem- do pelas febres estava parelho serão postos em

Predio Hilario Piazera, rua Marechal Deodoro bro de 1880 que Carlos ou não impaludado . serviço na linha aérea

(proximo ao entroncamento da estrada ferrea) Luiz Afonso Laveran A sua obra científica italiana transcontinental

descobrio o parasita do abriu novos horizontes entre a Itália e o Brasil.

paludismo, •

no
.

sangue aos especialistas do pa- Üs dois primeiros gru ..

de um doente. em Argel. ludismo. Quando igual- pos . serão construidos

ESEa descoberta da cau- mente se descobriu no nos estaleiros do Adria-

53 da terrível doença, mosquito do paludismo tico. São aviões quadri-
que hoje em dia ainda o parasita achado por motores que poden: trans
ataca cada ano 600 mil- Laveran, teve-se a solu- portar 40 passageiros.
hões de pessoas, foi ao ção do problema reíeren- Inteiramente metallico,
principio acolhida de te a essa infecção. O P?derão attingir a velo

modo muito céptico pe- maravilhoso produto na- cidade de 400 kilometros

los médicos coloniaes. tural que constitue a qui por hora e actualmente

Laveran, po;êm, tinha nina póde ser ministrado estão sendo effectuadas

acertado e as suas pes- aos irnpaludados de rno- experiencias com moto ..

quizas marcaram o ini- do mais eficaz. Por ou- res de 18 cylindros, de

cio duma nova éra na tro lado, nêstes últimos 1.50Q cavallos 'de força
luta contra o paludismo. anos, a Comissão de cada um, que accionam

IVinte e sete anos mais Paludismo da Sociedade helices especiaes de pas-

C U R I T Y B A PARANA' BRASIL tarde, recebia o premio das Nações tem apoiado so variavel.

.,, ...0.... : Nobel de medicina. de modo serissimo os. ':- rev.�sta a.erona�tica
r Quando Laveran se esforços daqueles que italiana La Via deli A·

encontrou pela primeira lutam contra o paludis- ria" consagra á organi-

I vez «frente a frente' com mo, graças á receita se- sação dos serviços da no

o parasita do paludismo, guinte: tomar a titulo va linha aerea ltalia·4-

I não tinha ele senão preventivo durante a es- rneria do Sul um artigo,
trinta e cinco anos. Ojtação das febres, cada onde destaca particular

.

grande sábia não de dia 400 miligramas de mente que o proximo
via falecer senão aos se- quinina e, para o tra- desenvolvimento da lin-

tenta e seis anos. Fôra tamento propriamente di" I ha até Buenos Aires
nomeado em 1884 pro- to urna dose diaria de contribuirá directamente

fessor na Escola do Val 1 grama a 1 grama :SO I para desenvolver as com

de Oráce, em Paris, on- centigramas de quinina lf!lunicações itala-argen-
de tinha nascido. durante 5 a 7 dias. NQ tinas ..
Não foi o premio No- seu relatório publicado

bel que coroou a carrei- em 1938, a mesma Co· N I- h d
ra desse desinteressado missão de Paludismo ova In a o

sábio fram:., masa gran- também acentua, á pagi- Lloyd
de �atisfação de saber na 130 (edição francêsa), ll' .

. que na sua qualidade de que entre os medicamen-I O Lloyd ....rasileiro, eol-
.. .

ti t ti I ldi
. laborando na politica da

p�onelro .

nas mves I�a- <?s an rpa u 1�03, a qU!· " boa vizinhança", pre-
çoes relativas ao paludís- mna ocupa ainda o pn- coIiizada pelos governo.
mo tinha indicado ou melro lugar na prática americanos, acaba de e,·

traçado um novo cami- corrente, em virtude da tabelecer uma novallnha

nho permitindo lutar sua eficácia clinica e da de vapores com escala

t d O toxi ··d d
. no porto de La Ouayra,

con ra essa oença sua OXICI a e quasi nu- Da Bepubltee de Vene.
seu descobrimento com Ia, assim como do co- suela, .

efeito
-

permitiu determi- nhecimento muito espa-
.

O Almirante Gr�ça A.

nar se um doente ataca- Ihado do seu uso e da ranha, director da noss.

sua posologia.
maior Empresa de nave,!.

---------- gaçAo, attendeDdo a8 de.
terminações do Preslden·
te Getullo Vargsl, desi
gnou o vapor"AyuJuóca"

Imposto sobre Industria para inaugurar 8 referi-
da linha.

e Profissões Escalando n08 plicipa.
De ordem do snr. Coletor, es pertos do Norte do

faço publico que durante o pre· BraSl'l a oitad li h t
s�nte mês de fevereiro arrecada-

' ans e·

se nesta coletoria; os imposto a-
rá (l. seu termiDl0 em No..

cima, referente ao 1.0 semestre va YOl'k e será sem du
do vigente exercicio. vida um precioso elemen.

. Todos os que não pagarem to de intercambio entre
"uasprestações�no prasomarcado, a8 Dal1!ões favorecidas.
poderão faze-lo no proximo mês Y

de Março com a multa de Par& melhor attender
200/0. aos justos motivos que
A cobrança p.xecutiva será fei- ditaram li creaçAo da DO.

ta no mês de Abril com a mul-
va Unh.a, o Almiranteta de 200/0.
Graça Aranha concedeu
40 ';. de abatimento nal

passagens dos ",iajant�1
commercÍaes e o traDS"'
pJrte gratuito dos res

pectivos mostruari08 pa.
ra exposição em Caracal,

Säo Paulo, Janeiro de 194ft.
Prezado Senhor. ,

Sauda�s.
..

O Snr. Dr. Amadeu Burlamaqui Simões, Prefeito de Alem

quer, no estado do Pará, subscreveu, para aquella Municipalida
de, em Outubro do anno findo, uma serie de fitldos do plano
Univeraa "H", entre os quaes figurava o de R. 137465. O Dr. Luiz de Moraes,

No sorteio realisado a 27 de Dezembro ultimo, essa apo
Iíce foi contemplada com o primeiro premio, ou seja com cem medico effoctivo da Santa
contos de réis. Casa de Misericordiit, com

A gereneia d:sta Empresa communicou incontinente o suc- differentes annos de estu
cedido áquelle Prefeito e tambem ao Snr. Dr. Oetulio Vargas, dos em Paris, Vienna, etc.,
Chefe do Ooverno, Dr. Souza Costa, Ministro da Pazenda. Dr.
José Malcher, Interventor do Estado do Pará e Dr. Abelardo'Con- membro da missão diplo'

•.. ii durú, Prefeito de Belem do Pará matica na China, etc., etc.,
No dia" do corrente" seguiu para o Norte o nosso Inspec. escreve o que se segue:

tor Dr' Antonio Velloso da Silveira. afim de se entender com o IIImo sr. Pharmaceutico

Cred I· to Mutuo Prad I·al Dr. Amadeu 8urlamaqui Simões sobre a entrega do premio Eduardo C. Sequeira:Antes, no entanto, permanecerá o Inspeator Velloso alguns
dias em Natal. Estado do Rio, Orande do Norte, afim de provi- Os resultados, verdadei·

FUNDADO NO ANNO DE 1914 dendar a entrega de um premio de dez contos que coube a a- ramente satisfactorios, que
Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil police do plano Mundial "D", n' 85465 da qual é portador o Snr. tenho observado nas mo

fLORIANOPOLIS José Teixeil'a da Costa. ..
Coletoria de Rendas Estadoais

1 É com particular satisfação -rue fazemos esta communica. lesha� do apparelho respl- deJaraguá, 1 çle fevereiro de 1940.

Rua Visconde de Ouro Preto, 13 ção a V. S. que naturalmente a.aproveitar� convenientemeute. ,ratono. com o emprego O escrivão:

Resultado da 385. Sorteio realizado em 19 de Fevereiro de 1140 Saudações

I
do PEITORAL DE ANOI- Heleodoro Borges

_
CADERNETA N. 16_039 EMPRESA :ONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA. CO PELOTf.NSE, habil-

.

Premios em mercadorias no valor de 6:080$010 ....,-___________________ mente preparado tm vos·

Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no va- r so estabelecimento, levam- Gaahe ,12$ dtariOi
lor de seis contos de réis (6:000$000), a caderneta n. 16039

CDLEGIO 'DIVINA PROVIDENCIA
me espontaneament" a at E

.

pertencente ao prestamista Ervino Sperling, residente em Joinville. , testar a sua real utiiidade: nas hor��a vaPg��pr�� Cm3aSfs'
HPREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 30$000

OlM-Jones Baptista Uliano, Braço do Norte
. De V. S. Att. Am. Obro rendosa, original e artis-

omenago.m .

ll009--Jair de Almeida lopes, Major Dr. Luiz de Moraes. tica industria domestica.
1756I-Azidiner Moraes, Hansa (ex.Colégio "São Luiz") PelotaIS. Facil para ambos os sexos.

I5652-Hílario Pestone, Gaspar I f
!4579-João Elias Domingos Morão, Aririú dirigido pelas Irmãs da Divina Providencia

n orma·se gratis. Desejan· a Rio Bran�o
9955-Alice Wolff, Vallões

O Dr. Antero V. Leivas do-se amostras e catalogos ,.

15300-Munoel Silveira, Pat'aty CURSO PRIMARIO formado pela Faculdade iIIustrados do tr::-balho a I Cultuando a memoria-

.j��=�I�\��t��:�e�a��!�� Trindade CursoCo�plementar equiparado áscongeneresestaduais de Medicina do Rio de Ja· executar, remetta 3$, mes- do Barão do Rio Bran-

11561-Tomasia Coelho Pinto, João Pessoa
neiro, medico do Hospital mo .em se1l0s, a F. Mari· co, os funccionarios do

• PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20$000 Externato - Internato - Semi·internato da Santa de Mi�ericordia, nellI. Ru� 15 de Novembro, Ministerio do Exterior
6878-Mariana Chagas, Laguna Ensino particular de trabalhos manuais, pintura, substituto do Hospital da 312 � CaIxa Postal, 2436· f'

'

11858-Dilma Andrade, Canas Vieiras piano, dactilografia. .
Beneficencia Portugueza de S. Paulo. Izeram quando occorreu

1785-Ricardo Wojcikiewscz, Florianopolis Pelotas, ex-intendente mu- {) 2B.o anniversario da
2269-Liboralino Trento, Ponta Orossa Reaberturado curso comple-mentar - 15 de fevereiro.
2584-Eugenia C. Silva e Bento Silveira, Braço do Norte nicipal de Pelotas, etc. I spa morte, uma rúmaria
494O-lenita Maria Cardoso, laguna. A matricula está aberta do dia 20 de janeiro em Attesto que tenho empre-

/
rt:'

_

'?J
.

aó seu ttlmulo 110 cerni-
18201-llsetraut e Isolde Briesemeister, Joinville diante. gado o PEITORAL DE

. �@lF!fil� � terl·o de S Fr"ncl·SCO
19130-Wenceslau Aguiar, Bananal ANGICO PELOTENSE, do /..

.

.
. '"

•. � 13303-Nilton Antonio Demetrio, laguna pharmaceutico Silva Pinto, i{tl\ �{t" ._

Xavier.

<PRE��b6i E�il�t�:R�A'hboRfJo�ó�1(o�0 DE RS. 10$000 em affeções agudas do apo �·VJ 1IJJ���m© r�(clI1Jr$@ Junto ao tumulo do
7590-Erondina Miranda, florianopolis parelho respiratorio,abten' O'rande diplomata, reuni.
14633-lda Trupel, Florianopolis d b I d

&

13132-Sibila Hardt, ]oinville F E B R E S
o sempre om. resu ta o, ram-se altos funcciona�

15883-Doracy da Silva, São Matheus

.

pelo que con13ld�ro esse
» .4""TI-S .....t.' liELL « rios do Itamaraty e pes ...

16490-Boaventura da Silva, Vallões preparado um medIcamento AKlllt
�

.

132S2-Jovino Augusto Silva, Orleans (Sezões, Malária, rmpa.ludismos, de alto �alor e de applica' ,soa:, grad�s. Entre a ..

7470-Mirze Oainer, Florianopolís
\..

ça-o proveitosa em taes af. queles, VIam·se O sr.
11545-00dofredo da Silva, Campo do Tenente MI· 't' T d') Ca
8518-Almandia fluglo, Nereu Ramos

a el as, r::-eme elfi'a fe:ções. __ __ä_ ia· Mello Franco, r�
..

60l0-:- Jesi Bleisefler, Barreiros jOé dreferido aff,irmo sob . fRACOsToEml�e'N",'í:..MICOS ! � presentando o chancell' r
ISENÇOES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTeIOS Curam-se rapidamente com a e meu grao r

8205-Am&.lia Rosa e Odette Heinillg, Passa Tres Pelotas,' VINHO c��oi.Q.Tfr::':2 Os�aldo Aranha; o sr,
17854__:Cecilia Brandenburg, Rio Negro "Capsulas AntfsezoDi�s Dr. Antero Lel'vas Do Ph. Ch. JOd" do �iI... Silvei,. Jose. R(j)berto de Mace-
3001-Basília Pizarki, Hansa Isabel " ....

240I-Maria Eugenia Uriarte, ltaj"hy M
Confirmo estes attestö,' Emprcseclo COOl alto .... : do Soares, que, em no-

13711-NormiIia S. Pereira, Florianopolis iDaDcora" dos
..Dr..E. L Ferreira. de To�ses m.e da. commissão orga-

5756-Alíce da Silva, Florianopolis A (f h d) d
17976-.-Severino e Carlos Borges, Retorcida ra�Jo Irma recon em a . ll�'sfriado. msadora, epositou uma

8124-Dorni Pedro Rosa,São José
- Em todas as boas Farmácias Licença N. 5H de 26 de Bronchite. coróa de flores sobre 'o

19333:-Clotilde Kutzki, São Francisco E' d t d L Março 1906 'r:� .

10M4-Mari;t Cafani,_florianopolis
um pro u o os aboratórios MINANCORA Deposito geral:

.

Laborat(H'io «I!J";�"!? EscrophuloM tumulo.
- .

flori;tnopolis, 19 de fevereiro de 1940 Joinvile - S. Catarina Pe�üJral de Angwo Pelotenlie. �i;i;:� Conv81ecençea -----------

,,�isto J.M, f.l.'Cd.. r.-0.._,d� O.Ii'lel.·r-a., �I'\'.a.. l.À.<];o; f,i�(la.I·40_0ovefno t:::e.�._A.raL .

Pelotas R G o Sul
-

.

O -,

"
"'''.

PRDPR1ETARIqS J. MàKEIRÁ �,i'C1A.. ,,,.�,,.,." V"ENBE-8E_·{i}Y7TO'iif4. "INH,O C&.t-QSQ:r40Q. annunclo e a alma-
PARTE .

. � é 11m gc<adar de .aúde. do negóciö'!

PomadaMinancora
E'.a pomada ideal!
CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de

NUNCA EXISTIU
IGUAL!

I
animais.

A Farmácia Cruz,
ce Avaré, (S.PauJo)
curo.i com a "MI
NANCORA� úlce
ras que uern 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinvill-, curou CJm

UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clínicas particulares.
AVISO iMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Minancora ' nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.
Recasem irnitações ! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORAlI
de JOINVILLE

Requeijão tIItil Kg. 1$000

Na Casa Bernardo Grubba

....._,._B»»)",•••
BEMORRHOIDES SUA CURA
_____________ sem Operação

Doenças ano-retaes, varizes
e erisipela sua cura.

Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA

aa_»_B"_.._
�.

Escritorio de ocívococío

Dr. Marinho Lobo
Diatimente atende-se neste escritório para servi

çGS judiciários e administratives.

FALA·SE PORTlJOUEZ, ITALIANO eALEMÃO
(Das 7 ii 17 horas)

)ARAGUA' Rua Marechal Deodoro

Edificio Emerich Ruysam

'l'erDlento Medeiros
Produto de alta qualidade para DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELARIAS

Dr. Waldemiro MaZUr9Chen
Medico

Consultorio e residencia :

Illende chamados a qualquer hera do dia ou da Roite

BE�i»»,;»B.BBD".«<.BJD)

Palace Hotel
de M A R TIN S J A R U O A

Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos os quartos e appartamentos, com agua
corrente, quente e Iria

Elevador - Frlgorllico . Coslnha de l.a ordem

Salas de amostras para os srs. viajantes

Automóvel na Estação

Dm Premio de tOO Contos

Laweran, um dos pioneiros Novos aviões
que :se ilustraram Das in- para a Jinba

vesticações acerca do Ifalia-BI.1lI8sil
pailidismo

EDITALAttestados
Importantes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo - - 24 - 2 - 1940

UDl dos anaiores tei- «Dr Blumenau»
tos da anarinha

·
\

.

brasileira

Dr. Walderni.ro
Mazur-echen

E SPORTES I"OORREIO" Sociaí

Estéve, hontem em nos

.a redacção, pàeando sua

assignatura annual de 15$,
o sr. Eugenio Bl.rtoldi, aca
tado agricultor, residente
I!rn Tees Rios do. Sul, neste
municipiú. - Gratos.

o cidadão Joäo O. Mül
ler, primeiro suplente do

Estando fm licença o dr. A peleja pela conquista Doutcl' Juiz Substitut"
Amo p, Hoeschl, intßg:o da ICopa Roca"

.

em exercicio da Comar- ta·se por todos os gene·
Juiz de Direito desta Co· Realizou-se domingo ultimo, ca (je Jaraguá, Estado rns de provas e espe·
marCi�, estava no exercicio no Parque Ant .. rctica em São de SIJIlta Catarina, Bra I cÍalmente pelo depoimen
deste cárgo o dr. Eudy Paulo. a terceira partid'l da sil, na forma da lei, etc. to pessoal da requerida
des de Queiroz Mesquita.•Copa Roca., que, prorogada, faz saber 80S que o Dolores Dalila de Souza
Juiz Substituto desta Ciro foi um jogo de 120 minutes

presente edital de cI'ta- oom P"'u" .Je confe"<>o'.de lucta renhida e exhaustiva, ""... u "''''

cumscripção_�Judiciarj'a, O terminando com um empate de Cão com ü pl'i.\�O de 30 Para 08 efeitos da lei
qual, por s.ua vez, passou, 2 a�. O seleccionad� brasilei- Gias virem, ou dele no· da- se o presente valor

terça' feira, o exercicio para r�, dIZ -O Estado de !S. Pa�lo>, ticiá tiver6f.ll que por de 500$000 Nestes Ter'
'd d- J 01

. nao apresentou um labor a al-I ' .. '-'
�
'.

° CI a ao oão egano tura do futebol ndcional. A.lem p�ne. de P�ulo Ramos IDuS P. DeferImento. -

Mueller, L Supplente do de lamentavel falta de tachc" PIP,olh lhe fOi apresenta jaraguá, 9 de teverei!o
Juiz Substitutoda�omaica. dos dianteirö�, entregando:se a da a petição do teor a- de 1940. Ass.) pp. Hen·
O dr. Mesq'uita ao dei· excessos �e fmtas, alguns Joga- baixo tranßcrHü: cExmo rique Stodieck 9-)-40

..

d dores deIxaram-se levar pelo S D J'
. ,.'

. -

xar O exerCIClo e seu car-
eansaço, o ultimo tento argen-

nr. r, UlZ. oe DIreIto 9-2-40. (Estavam col8.- L

go, baixou a carIaria os tino foi consequencia de uma da Comarca de Jüraguá. das duas estampilhas es-

Mez de Fevereiro - Dia 15 seguintes processos; crimes avan�ada livre de Peuc�lIe. Paulo Ramos Picolli, bra- tsdoais no valo!' de dois

Pedro Clereci _ Pede licença para con"truI'r prom.ovid?8 L ?ela just,iça S!lI,lentam t�dos os Jorl!a:s o sileiro domiciliado e re· mil e quinhentos ireis
c

P bl .,. ' espmto esportivo dos braslluros, '.1
'

.• ••
W ,

um r.ancho. Como requer.
u lca ,ort.! a.?s reos, O quadro nacioDal, ao contrario Sluente em, Jaraguá, por devidamente lDutIl18sdos

Emerích Ruysam _ Requer licença para Jo�dao A, Davl�; Ca�los do argentino, portou-se optima- seu advegado (procura- com data e lassinatura,
construIr dois W. C. e MictQrio, externos. Dê.se' frltz. Vogel, �ndl e R,otte.m mente,

. .
çäo anexa), vem expor inclusive o selo de sal.:

ciencia ao il1teressado du informação do sub fis-I
berg, a� acçoes ordmanas co�sStit�iä�If�s estavam aSSIm

I
e requerer li V. ?xcia. de estadfJ8l,) Em virtude

cal afim de completar as 'exigencias da lei e vol- promovIdas por Bernardo Brasileiros: Aym.re; Jahú e Jun- contra Dolores DalIla de 00 que é o pl'esl:iite e

te, querendo. f
Gruba centra a F�zenda quein; Monsinho, (Del Nero), Souza, e esposa do re- ditaI com o prazo de 30

;"�';;�;;, Ma.ria Beohara _ Licen,a para con&truir um r do Estado e FrancIsco J. Zarzur, Ar�emiro;. Adilson, �o- querente-, resid.ente em dias pelo qual cito e

muro em frente 80 seu terreno. Como requer. O I de Sousa co.ntra_ Georg meu, Le�mdas, TIm e CarreIro. loga.r iglwfado O que a- chamo Dolores Dalila de
Hermann Argentinos: Gualco; Sall,mon f'

. t'f"' á d'
autor do projéto deve juntar ás mesmàs, planta· . e.a acçao sum�- e Vcilussi; Araguez, Peruca, Ari. Irma e lUS I lc�r Da I- Souz.a p�ra co�parecer
da situaçäo da casa

..

I
na promovIda por Joao co; Peucele, Sastre, Arrieta, Bal- IBÇão probatof18, O se· a prlmelra 6udlencia or-

.

Dia 16
Bailoni contra George i-:er· don:d� e Ga�cifl' guinte: 1. P. que o reque- dinaria deste juizo que

., Adão Maba. _ Licenp.a para ."'(.nstruir uml,ma,nn e. outros
.. AIgulHI InJ�la-se o JO,go com ataque!rente é casado com li se se-guir findü ( prazo

y ... , d· á C agentmo, rontJCio por Zarzur,. "d h d"
.'.

I
.

galpäo de madeIra., para deposito de material. Co· I
esses PIOC�SS? Irão

.

0-
lIue passa a Adilson, que põem Ilequen a, aven (> ,sido de sessenta dias, Vir ver

mo requer. /

márca de j�mvlle, p8:ra )ul' a pelota fóra. Os argentinos a� 10 casamento celebl'ado propor·se lhe li compe..

Angelo Spezia _ Licença para construir um g:lmento, VistO ser mcom- tac�m 'n?vamente. Revez.am.se' em 5 de Junho de 1937, tente 8Cllo orainaria pa

maosoleü na sepultura de seu pae. Como requer. peten_te, par� tal, por força as IOvestJdas. (\os 10 mmutes no c&rtorío 11esta cidade ra os fins r€feridos na

de Itl o j 1 S I t contavam-se dOIS corners para d J . á (de
I. •

Luiz Kienen - Licença pars construir, den .' U z. up en e. cada bando. Ha pre�são do� .

e ur<tgu oco anexo pehçli.o acima trBnSCtlta

tro do prazo de 90 dias, -uma inslalaçäo 8anitaril1,
FOI reql!1endo a v�nd: platinos, obrigando Aymoré ti Junto); do qual não exis e na quel será assinado

em. sua casa. Como requer. O requerente deve de J:>e,n� da menor Vmet? duas. bellas .. d�fezas" .Segue-se tem filbos nem bens; 2. ti prazo da lei para a

SSSInar um termo de compromisso nesta Prefeitura. Wenser::sky, ha�endo.o sr. perfeIto equlhbno, ven,hcando.se P. que li requerida aban- contestação citsçäo es-

P t P bl d fo·te chute de Leomdas, quedI'
'

. Clemente Schiochet _ Licença para proce-
romo ar

.

U ICO Iscor Gualco defende. Nota-se certa OIlOU vo untarlamente (j 68 que comprehendera

A
der a pintura externa de sua casa. Cerno requer.

dado, .por .Jul�af o preço faita de enthusias�o em ambos lar ein 10 de janeiro de todos o� termos aa eção
dolfo Silveira .

Diretor do Colégio cSäo Luiz" __ Requer li-l
ofereCido mfenor a� valor os .quadros, termInando o pri· 1938 até 11 presente data com pena de revelia, no

cença para reconstruir 08 terraços ,existentes., �eal. �os ,bens � ,as�um pre- melro tempo sem abertura de O> que ultrapassa de doiR mica,se mais fi citada

Deu'nos hontem, e pra- C'.:mo requer.
.

! )Udlçlal a refe�la� menor a eSN�e.segundo tempo a assis- anos continuos de abao. Dolores Dalila de Souza
zer de sua visita, o nosso Clemente Schiochet _ Licença para cons. vf;llda requertda: O dr. tencia começa a tomar parte no dono do Iat, de acordo que as 8udiencÍss ordi

particula,r amigo, sr. Adol truir uma iostalaçäo sanitaria completa em sua J jU.lz mando,,! .ouvlr a P�e jogo! em caloros,a torcida, en- com o artigo 317 n. IV narias deste Juizo teem

to Silveira, esforçado via. ca8a. Como requer.
feltu

..

ra MUniCipal e, depOIS, t�u�lasmando os Jogadores Itn�- do Codigo Civil' 3. P. logST todas 88 sextas·

,. t .

d f' t d E d sJleIros, que desenvolvem bn· Ih'· .-

an e commerclal, a Irma Max Fiedler _ Licença para. construir uma
os -ln eressa o�. avo, Ihantes ataques: A defesaarge'n. qu.e n08 me ores de D�. feIras. 8S 10 hor8.� da

atacadista Bianchini 8t Cia., ca88 de madeira para moradia, à rua Domingos gado o _dr. LUIZ �e Souza. tina se desdobra. Valussi traba- relto os presentes atlLl· manhä e quando feriado

de São Paulo.·
.

R. da Nova! Como rElquer.
- fOI requerl�a pelo lha de ,1I!0do incan�a�el contr� gos devem ezer recebidos nacional esse dia, nu an

'Angelo Rubini _ RequeJ.' licen,a nara pro- a�vogado dr. H�nnque Sto o domm!o �os bras!leJfos. Jahu

I e. a�iDal julg.8dos prova- terior, no Edificio do Fo-
r dieck u d de.Valussl sao os melhores «piay- d d I

ceder á uma pintura externa de sua ca8a. Como .

ma a�çao· e e,s ers> em campo. Ha um ataque . OS. (!ar8 ser eC"ira�o rum,
.
parte supe.rior a

requer
qUIte promOVida por Paulo argentino e Arrieta abre a con ,JUdICIalmente o desqmte PrefeItura Municipal, S8.-

.

Dia ·19 .

Ramos Picoli contra Do- ta�em para ? seu quadr� nas se- entre 08 conjugues; Pe- la da.s audiencias. E pa.

Carlo8 Mey Licença. para construir um
lores Dalila de Souza· gUlntes condições: Oarcl,a chuta de.se aue seja notificado ra �ue chegJ.e a noticia

.

fOI' co ed·d· . e. goal, tendo Aymore· defeR' M"� .

P bi' d t d
galpäo em seu terreno á rua Benjamin Constant nc ·1 o «BurSIS» dido e deixado cáhir a bola do O InisterlO U ICO, na e o 08, mtlDdou expe,

Como requer.
ou suspensão da execução que se aproveita Arrieta, para, pessoa de seu represen- dir () presente a!várA de

Mey &: Zahler __ Requerem licença para
da pena ao réo então pre- r�pido, ,:azar as redes do .guar- tRnte legal, e 8�ja dado cjtaçäo que serB. afixado

construir um galpäo em seu terreno á rua Ben- S9, João Agostinho Patri· dlao na�l<?naL Aos 22 "!lnutos cursdor que defenda o'e publicade na imnrensa
cio Corre os brasIleIrOS fazem pressao con-,,· t· Pd' iI'" .

jamin Constant. Como requer.
a. tra o arco ai gentine,tendo Oual. \jasamen o, e e·se I) n- ocal, na forma da leI.

Arnoldo Alfredo Staehslin _ Licenta para Pel? dr. Pr.omotor .Publi- co salvo o seu posto
- de um d�, que, a�tes de det��- Dado e passado nesta ç�

CODBtruir um maosoieo na sepultura de soa fi- co. fOI requerld? 08 mVen- ponto certo,defeI?-dendo U� chu· mlDar a cltaçio e. n.otIh- dade de Jaraguá, aos 20

lhinha Terezinha. Co�o requer.
( t.arl8S dos felecldos Nestor te de RI)�eu. Mll�Ut?S apos Al- ca,lo requerida, digne. dias do mez d'e feverei.

o Dia 20 dos Santos e Arwino Che· I �:��h�'se l;��Sti����c:'�� �� se V. Exéia. conceder a ro do ano de mil Dove-

'. f1W�B'}Pf.." I Sociedade de Atiraq(}res c.Jaraguá» _' Alva- gerg.. . penalty dos a:gentinos, f.:omme' separaçäo de corpos se... cento8 e quarenta. Eu,

SAl" :;fà de cH�bite·se» para sua séde soctal. Como re-
(Js pentes·medlcos, drs. tido por Valussi em Leonidas. V, Excia, a julgar ne ces. Ne, fraDco escrivlo o

"''''
quer de acordo com a informa'"-! d d D I

Renato Camara e Walde� Os ar��íil1os pr.otestam co�tra saria no presente., caso. RU.bscrevi. Áss.) Joio 'O.
I!IJsAo DE VEr'TR.!'

.

y o o r, e e· m.iro l\'\3zure.hem apresen. aL de�dlsaob{fto JUIZ, JIIlats, aflUlll, Nestes termos pede-se a Mueller primel'ro 8upl"n-.

..

" gad'l de Higiene. ' ,. eom as a e o pena y empa-
., , ..

���� INDI�Es'�,�ES .A. Gomes _ Alvará de cHa�ite se- para. o
taram ��� laLtPo de exame tando a partida. Termina' je 1 a citaQlo da requerida por te do .doutor Juiz SubstJ-

MAi) HA�l'O pnedlo onde funciona o Hotel Brasil e cna anexa d� samdade mental proce· 1 o tempo regulamentar edital na forma da lei, tuto em exercicio. Esta

ACIDEZ,
, Com!) requer.

.

dl�o no réo preso, Carlos !Je a�cordo com 'a leç:islação pará na ,primeira 8udien conforme o original do
.sal. u/:.lª1'J , frltz Vogel por determina

o J�go e prorogado. �recIsame.n' cia do Juizo quP se se· que dou fé (E t
VaIdevlno Med'el'r AI á d H bit - '. . te ,as 18 hQras leomdas ellgana. ..

�

..

. s avam co-
,

.... 08 -:, val: �«a a-se» çao do d�..JUlz Subst!tuto, Vab,lssi e marca o 2. tento para gUlr á
.

sua clt8çlo vir ladas estampilhas esta�

T..,rr.hem M" "lrI-o � .. '< "1'""",, _

para 80a casa. Como rsquer, de aCQrdo com a em exerCICIO conclumdo, os brasileiros. No segundo tem· ver propor-se-lhe a com- doaes no valor total 'de
informaçllo do dr..Delegado de Higiene. a,!,bÇ>s, por julgar. o exa- pe da proroga�o os ·visitant�8 patente ao_Ao ordlnarid, dois mil e quinhentos

Veio pagar sua
Bernardo Grubba ---; Requer baixa imposto minando psychlcamente por utm descuido de Del �':�o para os fins aoima refe· reis inelusive sel'o de

assignatura
8. Correspondente Bancafio. Em vista do que l1i8' responsavel.

.

:�t�:e�m��j���n�ar:ia P�é�a� ridos, nA qual será a881- saude estadoa), devida
põe a lei, só pode ser atendido para 02. semes*re_ O dr. Promotor Publico beça. O jogo termina d; 2 a 2. nado o prazo

.

da lei pa- mente inutiJisados com

A. Gomes -' Requer. tr8osfereq:.cia d,o ir,npos- requereu que vies�e a Juizo ra a contestaçlo, citaçlo data e c arjmbo d'o 'Ier-

to._re�ativo ao Hotel 8"a81l para o snr. OUo Kath- e pr�s.tar ,:_ontas de sua Serà Hoje o des· e8sa compreensiva de ventuario 'que o presen
wmk.vl. Como requer. ,atfmmlstraçao como cura empate todos Otl term08 da 8çlo te subscreve do que dc,u

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jara-I'
dor dos

..
bPhS arrecadados Em virtude das fortes chuvas com penl' de revelia, na fé. -- o

dI:' fale d R St I cahidas em S. Paulo segl.lnda e • .

á· d � J á
guá, 22 de Fevereiro de 1940.

. CI 8, OS3 U ze, terça.f�ira, o jogo de desempah: flua� ser e�n enthaa nas aragu , 20 de Fev()�
-H ,

. ". r de :a�nsa, o Snr. João ficou tl'aasferido para boje ánoite, custas e mal8 pronuncia r�iro de 1940. , _

Renato Sans, .;,ecreta�io. �9S!flI. L . ,i .DO Parque Antarctica. çõee de direito. Prot�s I O e8crl��o NEYFRANCO

Só agora nõs dado fo·
lhear o volume de ob
servsção hístoríea «Dr.

Commemowl.l-se se- dernostrou o joven tenen- Blumenau-, de autoria

gunda feira o 72,0 an. te qualidades de legitimo
do [orr.alísta.preteíto sr.

J, Ferreira da Silva.
mversano da batalha de heroe nacional merecen- Com muita facilidade,
Humaytá, um dos rnai- do do almirante Barão em traços largos e bem
ores e gloriosos feitos de Inhauma, comrnandan- fixados, o autor eonse

navaes de todos os tem- te em chefe da esquadra guio o seu intento: dar

pos da marinha nacional. em operações na guerra
!lOS um retrato flagrante

A d t
.

I
. do doutor Blumenau, «pa-

a a projecta a. em- do Paraguay, os segum- ladíno da emigração al-

brança d? bravo a�mlran- tes conceitos: "Esse mag- lemã psra o Brastl>, do
te [oaquirn I\ntomo Cor- nifico joven em tão su- 'seu esforço que não co Este habil facultativo

dovil Maunty, naquelle blime occasião escreveu nhec8.u desantmo até a acaba de t�ansferir ?
tempo simples tenente m

.

d organtsação da colonía. seu conSUHOI'lO, do antí

_

u a p�gm� e ouro _P�' banhada pelo «Itajahy go cHoteJ wensersky-,
cornrnandante do mom- ra a historia da patria . assú- o que originou a para o predío do sr Hí
tor CI

Paraguay". Maurity As commernorações linda 'cidade de hoje. larlo Píazera, á rUB' Ma
desgarrado da esquadra, em sua memoria e lemo O llvro qo sr. J, far· rechal Deodoro, proximo
contrariando as ordens brança do grande feito rßira da Silva, que sou- 80 e�t!'oucameút() da Ií

superiores resolveu avan- d
. be tão bem repartir o nha Ierres, onde estará

. ,
_

as armas nacionaes
seu tempo entre .08 cuí á dísposíçäo de seus nu.

çar pel� passagem estrelo foram, commemoradas dados de admíníatrena e merosos clientes,
ta do no Paraguay, on· por todas as unidades o apuro das letrss, no

de 05 paragunyOS �stavam da marinha, atrawz do difficil sector d.a historia, S �forternente� artilhados Brasil. é �8is um� contribuiçäo, I emana orensecom cerca de 30 peças valloss, alIás, para o q�e
de artilharia que defen-

deverá ainda ser �scrIp,
d.
-. I to sobre a coloDlssção

larr. o estreito p�sso. í allt'mã em terras de �.
O bravo tenente com o I

Catharina.
seu barco exposto ao _

iogo e já duramente caSo

tigado, conseguiu ás 5
horas da madrugada dar
a victoria á bandeira
brasileirà, após uma lu
cta feroz, durante a qualI

Selecto �spol'te Clube J
Da Secretaria de Selecto Es· !A'nnive'l'sarios .

r Nascimentosporte Clube, 'de Bananal, rece- i Dia 23 festejou mais um. Acha' se em festas o lar

I
hemos. I" d A I d

'

Ed p'
-Prezado Snr. Temos asa-

anmversano a sra. . man- o sr. gard iazera, en-

tisíaçâo de levar 110 vosso ce- da Doubrawa, esposa do carregado do posto fiscal

nheciment? que em Assemblea snr. Waldemar Doubrawa, estadoal, e de sua exma.
Geral re�hzada em 10 d? cor- commerciante entre nós. esposa d Dyrce Bhering
rente, fOI empossada a Directo- H t � p.,. .

ria que deverâ dirigir os desti- -.' on em !ez annos
.

a iazera, com o nascímento
nos desta sociedade durante o gentil senhorita Melanta de uma galante menina.

�.eriodo 1?4�-41 e que ficou as-I Noros�y, dileeta , filha do Enfermos
srm C0!lstltulda. ,sr. Adao Norosny. Acha se ha dias enferma
Presidentes de honra, Alvmo A' 'h

'.
'

Pasold e Carlos Denker. Presí- t: nmversana oje a recolhida a um quarto ('

dente. João Francisco Lyra; vi- menina Nair Gesino Bor- particular do Hospital Mu
ce.prt!side�te, Arnoldo Fischer; ba, alumna do Collegio niclpal, em [oinville, a sra.
l. ser:rf�ano, �lfre<:lr: Pas,old; 2. Divina Providencia. d. Emilia Rau digna es.
secretario, Jose Pereira LIma; 1. A·"

.

'
.

thesoureiro, Leopoldo Noem-
- manha completa mars pos.a �o sr . �elßol�o Rau,

berg; 2. thesoureiro, Leopoldo um anno o menmo Oeta- capitalista e indústrial nes
Lemke ;

_
_director. :_sportívo, C.ar- eiIio Ramos, filho do snr. ta cidade.

los R Eis; capitão, Jorge MI�I· Emílio Ramos funccionario
ke ; orador, Rodolfo Tepasse; f .

"

'

conselho fiscal, Agostinho Va- erro viarro.
.

lentim do Rosario, José Atha - Transcorre dia 27 a

nasio Rosa, Otto Bruno Holtz. data natalícia do nosso a :

Prevalecemos-nos do ensejo migo snr. João Marcatto,
para apresentar-lhe os protestos .

d
.

J
• •

de alta estima e consideração.
in ustrial, SO_CIO da Iirma

Alvino Pasold, 1. secretario.» Marcatto Irmãos.
Agradecemos a communicação

acima e estamos certos, que a

nova directoria do Seleto terá
uma acção proficua, envidando
todos os esforços no sentido de
levar o aniigú gremio de Ba
nal á uma de suas phases mais
brilhantes.

E�ital do Citação

Falleeimentos
falleceu segunda -feira,

no Hospital S. José, o sr

Carlos Hruschka, prcprie:
tarío do salão Hruschka, o

nos Tres Rios, e filho do
snr. Francisco Hruschka.
O sepultamento realizou-se
no dia se�uinte, sahindo
o feretro, com grande a

companhamento, de sua

residencia nos Tres Rios,
para o cemiterio Municipal.

o

DR. J. I.
I

ROCHI LOURES
MEDICO ESPECIALISTA

Olhos, Ouvidos,
Nariz e Garganta.
Rua Príncipe. fone 334.

jOINVILLE

RefJ1Ierimentos despachados

CONTO s' POL IClAES
CONTOS Dl AMOR.
AVENTURAS
cINEMA
aELLetA

I FrA():IO
F�'
TR/Co.r
G YMNAS rICA I

-1Mfi�""/It!'2_!J

Pharmacia de Plantão
Estarã de plantão ama

nhã a Pharmacia "Centrai".

" l

O SABÃC

.de WETZ,EL & elA. ..:.JOINV I L:.LE (��arca registrada)
NÃO DEVE FALTAR EM CASA, Al,.QUà;\�

'. ,

.'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


