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Deverá cbepr amanhã, ás 9,45 horas, ���� ..���� ..�_ sr..·�u·a�en:!i,O�argp��Ex':sídente ela Repubblica.. Autorid�des, as 8
do

á entrada da ponte Abdon Baptista. �_, "Correio do Povo" apresenta·ao. grande inspirador do Esta
"

Novo as su�s mais sinceras e opportuna. saudaçõeí, ao p�sar pela primeira vez a terra de Jaragua.
Interventor
NereuRamos
Afim de receber S. Exa.

o sr. Presidente da Repu'
blica, hoje, em S. Francis
COe já se encontra naquel
Ia cidade, acompanhado de
diversos auxiliares de seu

governo, o snr. dr. Nereu
Ramos, digno interventor
federal no Estado.
S. S., após as homena

gens que ali vão ser pres
tadas ao iIIustre Chefe da
Nação, acompanhará S Exa.
em todo o percurso da.
viagem até Florianopolis.

Reassumiu, em 1. do
coerente, o exercioío do
seu cargo, o dr. Arno Pe
dro Hoeschel, integro e

bemquisto Juiz de Direito
desta Comarca. do qual,
em. licença, achava-se afas
tado,

Novo Codigo do
Processo Civil

Entr.ou em vigor no dia

1. deste mez. em todo o

territorio nacional, c n�v�
Codigo de Processo CIvIl
Brasileiro, promulgado pe
lo Governo da - Republica
em 18 de Setembro do an

no passado. Está assim o

Brasil afinal, cem o seu

diréit� adjectivo civil uni
formizado, isto é" um �ó
para todo o patz e nao

como dantes, um para :a-
.

da Estado da Federaçao.
Sonho de muitos anos �e

• grandes juristas e notáveis

estadistas nossos, este C�
digo, estamos certos, mUI

to concorrerá para a gran
deza e bem estar de,nossa

.

Patt ia, pois que sera uI!'
decisivo factor para, a ;'Dai'
er união dos b�astlelros,
determinando a unidade es

piritual juridica da Nação.

-.- Redactor; João CrespoDirector"poprietario: HONORATO TOMELIN -_._._ Caixa Postal N. 12

Anno XXI _.. Jaraguá ... Sabbado, 9 de ,Março de 1940
�._--_"'---�""""�:----'_';"'-�-.--=

s. Catharina N. 1.011

II vlslla de S. I:x.cla.
as flôres que são jogadas
das [anellas como dadlvae
polychronicas de simplicl
dade commovida, o am

bien te desprovido de con

vencicnalismo das povoa

ções e mesmo das cida

des, tudo concorrerá para

mostrar a S. Excia. o que
é Santa Catharlna de hoje,
que recebe o Primeiro Ho
mem do Paiz, mostrando·
lhe 05 seus campos e as

suas roças, as suas offici-

nas e as suas fabricas, o

seu amor ao trabalho, en

fim. como t: sternunho de
sua' perfeita integração nos

principios básicos do Es
tado -Ideal que é o Brasil
de hole.
Que seja bem vindo á

terra oovoada por Dias
V:lho' e Gabriel de Lara,
por Britto Reixoto e Cor'
rea Pinto, por Hermann
Blumenau e Emilio Jour
dan, - o illustre sr. Pre
sidente Getulio Vargas.

novação social e politica.
ou no terreno da iniciativa
fabril ou agricola, nesta
primeira etapa do Estado
Novo.
A observaeão experiente

de S. Excia. não escapa'
rão, porêm. 06 detalhes
que completam o panora-

Santa Oatharina recebe por estradas amplas apon

agora a visita do sr. Pra tando etapas de labor a

sidente da República. São gricols, a Capital, na terra

Francisco foi o primei-o ilha, sob o fundo verde

pedaço de terra cathari em ci: culo, que parece fe
nense pisado por S. Excia. char a paisagem ..
Depois Joinville, o valle Não é possivel dizer ain

de Itapocú com este oásis da o que significa para
palpitante de vida que é nós, catharinenses, esta VI

Jaraguâ, e logo Blumenau sita, que esperavamos. que
como <ltajahy> historico das desejávamos para expor
primeiras entradas d e aos olhos ,de S Excia,

A

o I

1819, conduzindo a terra que POSSUII110S, o que nos l

de Lauro Mueller, depois, foi possivel .fazer de re

Somana forense•

Sericicultura
Estimada em 600 mil
kilos de safra de casu-

los em S. Paulo

O dr, Promotor Publico
da Comarca está chamando
a atenção de todos os de-

Pena de morte para vedores, em atrazo, .para

deBetos políticos com a Fazenda do Estado.
A Secção 'I'echntca de Amanhã, domingo, será lidade de visitar a Feira para os termos do Deo.

Sericulture, no Estado de em Florianopolis inaugu de Amostras, Ri O
,.

N ls n 'I não cspítulados Lei n. 425, de 20 de Pe-
o' -_ JUIZ e o pecia .<. ö.

vereire ultimo: O Intervon-São Paulo, já forneceu rada oficialmente a Feira Procurando eorrespon- Hugria um dos membros no futuroCodigo, Asim,
nos dOI'S ortnrelroa ma- de Amostras de Santa Ca- der c apôio zeral com que d C j Ie ada lezl 1 eso penal do tor federal no Estado,t" 'lo a .iomm 8BBO nome CA a egts a Y

dr, Nerêu Ramos, resolveuzes de Ig4:0,�a08 .seríeul tarina, com a presença do vem 'lendo prestiviada, -a pelo governo para rever Br8sH compor-se-ä de
tores paulistas cerca de Dr, OetúlioVargaG. dignis direção do referido certame

e apresentar subtitutivo Codígu Criminal, da Lei extinguir as dividas esda-
r;) 50 kg de ovos de bicho simo Chefe da· Nação Bra- resolveu organizar, atraen-

ao ante projecto de Co. de SE'gUl'anç6 $1 do Codí- duaes_ oriundas 1e impa..

de seda de raças se;eo- sileira. tes programas artisticos de
digo Criminô.l de autQria go das Contfsvenções.- tos ou taxas dos e.xercicios

CÍonadas 'e aclimatadas A partir desse dia, to "show", os quais seria !lo
. pr(Jf�8sor Alc,sntara anteri.:;res � 19:0. que nionos ambientes !io Estad,o. dos as visitantes do sen irradiados para todo o pa M!lchado, falando R reR' Desfalque na 6.a excederem e o, sem •

-

t "'lJllt 'I tA t' I'Z atr""ve'z d" possante emis' di. multa respectiva, � quantoInformaçoes faD.. .

saclona certame, au en ICO " '" peito á "A Noite", sse Cireumscdp"" á� dividas J'á aJ'uizadas.tidas ao ministro da Agri. reflexo da riqueza �e pws <;ora da Radio CuHura de
o seguinte: . s--'t -

d\Jultuta pelo cheJe da- péridade econômica catari I3lumenau, em combinação -Posso informar que. de Reerutamen o bastan o l:Ipenas que pa-

"quella Secçl10 adlanta.m nense, poderão adquirir a. com a Companhia Télefo· ma da vida aetusl cathari por s'uggestAo do minis. P guem os dev�dores, at'
I " .. Segundo noticia de or- on. de Abrl'l do corren4-.que' a .saf.ra de casu os' noção visual d,o �re5cente nica Catarménse. nense, onde o trabalho se tro F:8DOlsco Campos, �u. IIG

I nno b d Da mesma forma será '

de morte pa rI>
to AI?gre, ficou c�>nclui�o, ano, as quetas a que fize.em São'PtlU o, no a progresso arnga ver e. orIenta para finalidadn a pen,a u

na 6.a C. R., o 1nquento ral- J'u's os funel'onan'os diesta e"'tl'mada U sl'mples "1"SI'ta ao fel'ta a I'rradiíição da sole mal's 14- f t ..
'

mmuns nll'lo ..em curso, ...." ma Y

nl'dade de. su;, inauguração
a .amen e con@rue.I-.oS?UmOflCOaoaqueprocederamosge: justiça, fleanda lhes aind.em cerca de 600 mil kg. recinto da feira será suficí vas, e os factores se asso- loi lDclnl�a DO s.ubstitu- neraes Newton Cavalcanb 'd'" d t t

'
..

.

te sal'ba a' no dia de amanhã. .'
.

.

1 t i t d P -

. .'

JSpensa as as eus as a rI'en par9. que .se elam para o comp e o apo t ,vo apresen a {) ao r�·
e Marcelino Silva, para.a buidas ao .proprio Estado.O major Tro._mo.· dEl feri.. os inúmeros benefic} parelhament«;> d�, Estado 8ldente da· Re,publica pór pur�r um alcance que, ao

.

Mello tr,ansfer.do pa .. os.. que, no ,terrem:� econo·
P t••_1 pre"!!HI!:I'

�rn:. todo� ,os sectores d,e não t�r. 8ldo J�lgada InS
que se noticia, sobe a mail Prestara.tI. ;liança para..

S Francisco mIco e cu!t�ral adVl�ã? pa' or -ti- ... r-:-"_ suas actIVidades produch. 'rumento .neceusrio pª de 1.500 conto8, O inque que'Moitas possam se dAIra . .

'ra a coletivIdade cafsnnen ......eà.�._a.. ·

VI_'lS'. ,

.

,

"

.•1'&- O' e(Jmbate , erim1na. rito foi entregue ao miftis. fender; os (lbt prontft1C1'.-O malor 'da Força Pu· se, e' se reóonht'ça o sadio ri1dla de luern Vlsita nos s. EXCl8. No lidade. no Bra�n, .Medida tro da Guerra.
.

dos André ou Andréa.bUca, Trogilio' de Mello, patriotismo. que orientou
do Brasil desdobramento dos nossos: extr�Qlal6 se Jus��fh�a co· .

.

Rothemperg e Leopoldoque vinha, exe!cendo o os propugnadores· de sua· valles e de �ossas. serras'.1 mo ultimo. ratio. na de·. _ It.a. Victor Klotz, acuzados respetiva,cargo de Delegado, d� realização. Lisboa. -'- A marinhs encontrar' S. Excla., leal feM do Estado contra as .."'"...
.

'. mente nos artIJ, 158 (curan-Policia em Porto UDlAo, Aliando o iJtil ao agra- portugueza �.8tà prepa e accdhedor, o coraQlo de actividades ·subverslvas. Já. chegaram os novos deiro) e 303 da C. L. P.acaba de ser transferido davêl, o público encontr&rá rando VR rias homeGsgens nOSsa gente .. E nos applltu. Como se vê, 8. penal apparelhos' RCA VICTOR, _

para ldentlca8 fUQcç6es o bem monhdo "Philadei á marinha. de guerra do sos dessa acolhida, sim' de morte nlo figurará t"po de 1940, que se' a· Pelo .ir,' Promotor Pu"
em SAo Francisco. phia Park" contrahdo Da· Brasil sm Juiho proxim{;, pies e franca, surprehen- ·no novo Codigo Crimi' cham expostos na secção blico foi ofereciio libelo

ra. proporcionar modernos por oecasil.o da comme, derá· a mesma nota de sin- Dal si .()- substitutivo rOr competente dafirma H. Jar· acusatorio centrá o réo pre.

Igreja Catholica meios de diversões a todos moraçAo dos centen8rios, eera ádmiração,· batendo decretado na 8ua f�rma dan Sr. Cia" filial desta ci· só Murara• que desejarf'm pôr em pIa quando uma 'divisão na- em rythmo pniforme, que' actual. Cllmpre aceentu. dade.
no secundátio 3S . agruras val brflsileira deverA vf: lhe tem sido dado surpre· SI'; entretalÍb.l, que a Os no�os apoarelhos, a- Deixou de ser julgado
desta vida, .

sitar Purtugal. .

hender em outros' pontos tl8ncção maximö eetá ao.· gora expostos são a ulli ó réo afiançadO Miguel Jo-
Em vista de tudo isso, do Brasil. torizada para crimes po· ma palavra da marca mun· sé de Sousa, desta cidade,

o ambiente reinante é de ..As, pàlavras qu� não littco€ pela Lei de Segu dialmente conhecida, offe por não talem compareci.
espectativa, ·DR. 1. l ROCHa L_S d�s10am 'no -aggtomerado rança, 8 qual nãó será recendo. como tivemos oe do as testemunhas quer de
As classes industriais MEDICO ESPECIALISTA das· rUfiB e. praças, onde revogada nem derrogada casião de verificar, uma se- acusação quer de defeza.

tem feito o possivel para O h O· i _
a:s fanfarras não.' executam pelo DÓVQ Codjgo Crimi ledividade' absoluta, volu foi designado o dia 12 do

atingir as filadidades pro- Na�l:s� G':r:::ia. '�s cmarcha� triumPhaes.-, 'nal, vi�to como

abr8.ngel
me de voz I?erfei�a. á par corrente para seu juJgamen-

postas pela direção da. Fei· mas as crianças cantam crimes de natureza es de uma c::1xa fmamente to, devendo as testemunhas
ra, e a população de todo Rua Principe. Fone 334, versos rheios de civismo,

.

. acabada. faltosas serem conduzidas
o Estado tem, acompanha· JOINVILLE

•

.

:tI(C:IIc::;ltc>c»:::xc=-cn:::uc::xX São appareJhos capazes debaixo de vara.
do com visível interesse Registro de nosso .�I &p. h � de satisfazer em tudo ao
todas as noticias e demar· J'ornal no Departa ay 10C or f eguez de gosto mais re Os dnco processos li

er ime im... ..
- r

,

•

que nos referimos em nos-ches referente á sua orga· mento de Imprensa

�
L)

. O qUIntado.
sa nota anterior, enviado.n�:�ou ótima impressão pressionan- e, Propaganda CA�Á DE ESPECIALlDA·O

O "Jornal da laude" á C011arca de JOinv!le, de
e geral satisfação o ge�to, te Do Río recebemos noticia que' DES ALIMENTICIAS

p. 't fi d
3cordo e para os fIO'" do

Porte chuva digno de elogio de diyer· deram entrada, esta semana, no recebeu e offercce O'maior O O� mUAl a g�n lOeza o art. 171 da lei 60 de I. de
fi Departamento de' hnprensa e '\ emais vàriadosortimento de

�
�r. maJa.r ntQ�lo o�es Janeirú de 1936, f_?ram de .

• annizOi causa sas emprezas ddranspor es Oecorreu, .. semana pas· Propaganlia, todos os docllmen- lo!. R�sa, representante�oGon volvidos a esta �omarca,
: .-..:a.des. pre'·-�.-. OI Que se prontificaram a COR' sad3, em SRflta Maria no tos relativos aoregistro do «Cor·

ij Artigos para a
celtuado LaboratorlO Ca· sem' as respectivas senten�.-- :I..... ceder abatimento de 20 ou uiA' Grand'<> do Sul na reio do Povo. naquelle Depar. thed I de S Paulo receJ.l> v ., ,

, tamento. E' nosso bastan.te pro" . Paschoa �
ra , ,. ,

".

-

�as. Os autos foram con.Porto Alegre. - Devi- mais por cento sobre o séde da Associação dóS curador, credenciado para () re-

�.
bemos dOIS numero::: do �Iusos an dr. Juiz de Di.do a uma fortíssima chu preço de passagens de ida Empregados do Commer. ferido registro, o academico de

�
OVOS de chocolate, «.Jornal da Sau dr:.a , mensa- reilo. já no exercicio deva de granizos, que, ha e volta. adquiridas por pes cio, devido P.. qma reso· Direito, snr.. Jo:>é Ribeiro Costa. massapão e crystal n� que s� publtea na, ca- seu cargo,· dias desabou sobre ° soas que se destinarem a luçäo da �ou.a directoria, pltal paulIsta, sob a dlrec

muü'tcipio de Bento Gon. Florianópolis com a fina- um impreSSionante crime, "Diado Olficial COELHOS e deze .. O ção do sr. João 'Netto Cal. Pharmacia de Plantão
çalves, fOlam destruidos Em plena sedsão·Omar do Ettado" anal; deoutras figuraSo deira. I Eshlrá de plantio ama"
cerca de um milhA_o e

I Guido Favereiro. funecio. a
x::::.

�
Jr�tos pela. lembrança. nhã a :Pharm�cia "Nova".

quinhentos mil kilos de FRACOST;:e��MiCOS! nario da Associação e Completou o seu 7,0 a' Para os dias
uvas. O Instituto do Vi

VINHO. CR.EOSo.TA00. empregado do BancoRio· anno de publieidad�, se- E ·t
.

d d c'Qnho, em cumprImento 88 Grandeose, " de�fechou gunda.feira ultima, o nos O de festa O' ser. O�IO e a voca I
8ua8 finalIdades, resol [)o Ph. Ch. JOio � S"". s....... fri&mßnte

.
dOIS tuos de. so confrade cDiario Dm, � offer'ece mais

.

O·Dr. Ma"r iDho Loboveu indemuizar 08 ?re, E�lIcáo 0iI'I! ....._: revolver no representan cial 10 Estado», sob a S SECCaS '�juizos causados, pagan Toss.. te COL1:;mercial Luiz Gou- competente direcção de FRUal eSIitClaes Diarimente atende<se neste escritorio para servi-do a08 productores o va- Resfriedol zaga Netto, presidenta Baptista Pereira, redacto

�
Peras,Maçãs, Abri- çcs judiciarios e administrativos.• lor relativo á producçãoi Bronch_ daqueHa 8880018Ç10, o riado por Waldir Grisard, cots, Pecegos, Ta-iQutilisada, tendo essaI

Escrophul.. qual teve m�rte in8tan- Aos dignos collegas,
O

maras, Ameixas, O� FALA.SE PORTUOUEZ, ITALIANO e ALEMÃOdeoisAo repercutido 8a-1 ConvalecHÇ8I
tanee, O crIminoso foi cCorreio do Povo- apre· Passas, etc. (Das 7 á 17 horas)tisfatoriamente nos cir- pre4ilO em flagrante deli senta, por tão auspiciosa Entrega á domicilio _ At· JARAOUA' _ Rua Marechal Deodoro�ulos da viticultura dQ I VINHO CREo.SOTADo. eto pelos 8ssociados pre ephemeride, as suas me· tende.se pelo telefone 53 OEstado. é u'" gerador de sa6e1..

. sentes á reuniAo. )hores felicitações. I=-::><:rec:::w�

deFeira ADlostras

Esteve em nossa reda

cção o revmo. padre Alber
to Jacob�, di�no vigari\l d.a
parochia, pl"dtndo-nos aVI'

sar a todos os fieis que,
afim de que posraam tomar

parte na rect'pção do Exmo,
Sr. Presidente da Repubh
ca, Dr. Oetulio Vargas, que
deverá chegar a esta cida
de amanhã, cêrca de 9,30
horas, resolve\! rezar 8S

santas missas uma ás fi
horas e outra ás 7,30 ho

'. ras, não havendo, assim, a
missa das 10 horas.

Edificio Emerich Ruysam

A
JOINVILLE

M Ä I O R D O E'S T 'A .D O
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DistritQ Federal
Direção Geral
Agencia Central
Agencia Metropolitana da Ban-

4dra
AgenciaMetropolitana da Olaria
Agencia Metropolitana de Ma·

dureira
'Agencia Metropolitan do Meyer

,Alagoas
Maceió e Penedo

,Amazonas
Manaus

ßahia
Babia (São Salvador)
feira deSantaMa
Ilhéus
ltabuna
jequiê
Joazeiro
Santo AmELrO
São Felíx

Ceará
Crato
fortaleza
Sobral

$6pirito Santo
Cachoeira de Itapemeri.
Vitória

Goias
Ooíane

Maranhão
São Luiz

Mato Groeso
Campo Orande
Corumbá
Cuiabá

Depositas de Aviso Previa (deposito inicial

minimo 1 :OOOf)
. Para retiradas medíante prévio aviso:

De 30 dias - . - - - 3 li2 ajo a. a.
De 60 dias· - - - - - . - - " % a. a.
De 90 días - - - - - - - -" 1/2 % a. a.

Letras Premio' Sêlo proporcional.

Minas Gerais
Araguari
Barbacena
Bello Horizonte
Carangols
Cataguazes
Guaxupé
Juiz de fóra
Ponte Nova
Teofilo Otoai
Treis Corações
Uberaba
Uberlandía
Varginba

Pará
Belern

Paraíba do NO'l"'te
Cajazeíras
Campína Or.ande
João Pessoa

Paraná
Curitiba

,

Jacarésinh:l
Ponta Grossa

Pernambuoo
Garenhue
Recife

Pi"uí
floriano
Pamaiba
Teresina

.

Amazonas - Porto V.elho. I çôes, Amargosa, Nazaré, Jaco-I São Paulo - Sorocaba, Mo·
Pará - Santarém, Marabá,' bina, Valença, Bomfim, Con- gí das Cru�es, Itapetininga, Ava-

Iga�a"é Assú. quista, PoçÕes, Qio Novo, ItapI-1 ré, Santa Cruz do Rio Pardo,
Maranhão -. Caxias, Pedrei· ra, Alagoinhas e Barreiras. Pirajú, Assis, Paraguassú, Santo

ras, Codó. E_pirito Santo _. Colatina, Anastacio, Duartina, Marilia, Tu-
Piauí - Campo M,lior, Pe- Santa Tereza, João Pessoa, São pan, Pirajuí, Promissão, Araça

riperí, Piracuruca. Picos, União, Mateus. tuba, Valparllizo, Cafelandia,
Joaquim Tavora. Goiaz - Ipameri, Rio Verde Brolgança, !tapira, Pirassununga,
Ceara' - Aracati, 19uatú, C,l- e Burití.. i imeira, Rio Claro, São José do

Ifl'ocim, Crateús, Quixadá, Sena· Mato Grosso -- Aquidauana, Rio Pardo, Matão, Novo Hori-
dor Pompeu. Ponta Porã, Tres La�ol)s, Mara· zO.nte, Monte Aprazivel, Miras·
Rio Grande do "Norte - CHjÚ, Sãö luiz de Caceres e Po- sol, Nova. Granadfll, Olirppia,

Caicó, Assú. xoreu. Orlandia, São Simão', Sertãosi·
Paraíba - Patos, Alagoado Minas Gerais - Curveto, nho, Uuverava, Ribeirão Bonito.

Monteiro; Itabaiana, Gllarabira. Montes Claros, Pirapóra, Janua- Pederneiras, Bariri, São José dos
Pernambuc. - Caruarú, PaI- ria, .\fassuaí, Carlos Chagas (ex- Climpos e Iguape.

mares, Timbaúba, Goiana, Vi· Urucú), Fortaleza, Pitanguí. For- Paraná - Londrina, Toma
tória Limoeiro. Rio Branco, �Afo- mign, São Domingos do Prota, zina, União. da Vitoria, Irati,
gados de Ingazeira, Triunfo, GovernadorValadares (ex-Figuei- Cornélio PrpCopio.

.,

110m Conselho.. ra. do Rio Doce), Aimorés, São .

Alagoas - Vil"f'lsa, Palmeira João d'EI Rei, Bicas, Lima Du. Santa Oatq:ri'Jl,(I, - Cru:zeiro
��. e Mafra.

..

dos indios, União, Sant' Anna arte, Caratinga, Passos, Alfenas,
de Ipanema. Campos Oerais, Araxá, Ituiutuba, Rio Gr'ande do Sul - San-
Sergipe - Propriá, Marojmj Patos, J..!-lvras,�Ouro fino. . to Angelo, Jos� Bonifacio, San-

fstancia e Anápolis. Distrito Federal - Campo ta Cruz, São Borja, Santa Ma-
Baia - Barra do Rio Grande, Orande.. ria, Lageado, Bento Gonçalves,

Caetité, Serrinha, Canavieiras, Rio de Janeiro - ICaQtaga- Vacaria, Jaguarão, Alegrete, São
Castro Alves, Bom Jesus da la· o lo, Cabo frio, Rezende, Bom Gabriel, D. Pedrito, Cruz Alta,
pa, Mar.tcás, Mundo Novo, Len- jesus de Itabapoamll. Quaraí:

--------------�-

Annunciem no

c:Correio do Povo».

"WANDERER" Prodlalo ...a.

ravllhoso

'A MELHOR BICYCLETA

Carlos Hoepcke. S/A.
Filial: Joinville

São. Paulo, Janeiro de 1940,

Os efleitos sempre pro·
veitosos do Peitoral de An
gico Pelotense confirmam
pf)O attestado, do iIlustre
cidadão Antonio de Castro.
Attesto que tenho usa·

do com muito bom resul·
tado o Pritoral de Angico
Pdotensa, pr�parado pelo
habil phai'maceutico Dr.
Domingos da Silva Pinto,
em pessõa de minha fami·
lia, em constip'-'ções e bron
chib?s, e por ser verdade
firmo o presente.
Pelotas - Antonio de

Castro.

Confirmo .sies. .ttesb,
dos. Dr. E. L ft.'treira de
Araujo (firma reconhecida),
Licença N. 511 de 26 de

Março 1906

Um 'Premio de 106 Contos
Preza40 Senhor.

,
-., ...._, .� ....... • � .. v

Dep_o*ito geral: Laboratorio
Pet.toral dis Aflgieo Pelotem6.

Pelotcu, R. G. o Sul

YEJrDf.·SE l!lltl. TODA
PARTE'

., ......

�__ "CQrreio ÓO POVO r x - 9 -.- 3 - 1940
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BAN�nJ!0. ,.8.
D ASI�-\'"\'� DESPERTE A BILIS I

-

'�l O".i,<Q;��'"
TAMAS PARA NTAS 'DE DEPOSITOS ·DO SEU FICADO

S-CIIIIDIM'__E�.
Cama DiIpIIdo ,.. lade

Seu fipdo cleve 4I!rramar, diaria
mente, no eatomlllO, um litro de bilia.
Se a bilis do corre livremente, ""
alimentos nio do cJi&eridOll e apodro
_. 0. ..... iDoham o eatoJD880.
Sobrevem a priaio de ventl'e. Voei!
06nttHle abatido e romo que envenens·

do. Tudo é _fIO e a vida é um.

mactyrio.
Uma ....plea evacuação nio tocam

a eausa. Náda ha como em fam,
Pillul... CARTERS para o Ficado,
para uma acção certa. Fazem correr

livremente _e litro de bilis, e você
118D_ dispoeto para tudo. Não can

sam damno; eão agave. e contudo são
lI1aravilh""",, para fazer a bilis correr

livremente. Peça as PilIlJlao CAR
TERS para o Figado. mo aceeite

imitações. Preço: 3$000.

-_.__ .._._....._ ._ ..

olive1i�iDepositos com Juros (sem limite) . 2 o a. a.

peposHes Populares (limite iO;OLO$) 4 o a. a

Depositas Limitados (limite 50:000') 3 ojo a. a.

Depositas a Prazo fixo:
Por 6 meses - - - - - - - - 4 % a. a·

Por ]2 meses - - - - : - - - .50/0 a. a.

J)epositos com retirada mensal da renda, por meio
de cheque (deposito minimo 1:000$):

Por 6 meses - - - - - - - 3 1/2 % a. a.

por ]2 meses _. - - , - - . 4 l/2 0/0 a. a. Condiçõesidenticas ás de Depositos áPrazo fixo

O BANCODOBRASIL FAZTODAS AS OPE.RAÇÖfS BANCARIAS - DESCONTOS EMPRESTI
.MOS EM CONTA CORRENTE GARANTIDA,COBRANÇAS,TRANSfERENCIAS DE FUNDOS, etc

Tem agencias nas seguintes praças:
Rio Grande do Norte
Mosso,ó
Natal'

.

Rio Grande do 8.l
Bagé
Cachoeira
Caxias
Livramento
Passo fundo
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Uruguaiana

Santa Catarina
Blumenau
Joinville
florianopolís.

São Paulo
.

Araraquara
Barretos
Bauní
Bebedouro
Botueaté :

Cameinas
Catanduva
Ch.vantes
franca
Jaú
Uns
Piracicaba
Pressdeute Prudente
Ribdrão Preto

Rio de Janeiro Rio Preto
Barra d.. Pirai Santos .

.

Campos São Joâó da BGavista
ltaperuna São Paulo
Macaé Taubaté
I'< ik roi Sergipe
Nova Iguass\Í Aracfljú .

Petropalis Acre - Rio Branco

Está instalando as seguintes sub-agencias:

.:'

'"
..

;.. :
. '� .

o í.;'�"
{'t 'Ti

I
f ",o"

1: ;'\ (\1

Cada máquina de escrever tem seus dotes i • \.' I· ,·,·f
e vantagens particulares, mas' a-úniee. que, ,.,1 ,.,'!;..;..
as apresenta reunidas, demOf<lslrj3ndo aj s�a;O L ),;19
indiscutiv�1 superioridade, é a �:OllVl:iTTf" O i � ,:;" ,'.1

·;:,.,�dl.JfPJ. ! '). C,

A "OllVETTI" é creecêo ele técni�'ôJi�!l'vâ!lª��fdQ;
.: (; •

I 'i � �
r .i.t i li

do progresso mecânico, de maqf-}!'rH:'[jIO,S; 1,1,;:. :fl'��
precisão, e de métodos racionais de, '1'1fa�9Íc�<;;ãO.

HIXIR 'DE NOGUEIRA
O remedlo que tem depura;do
o s.ns ..� de trel geroçóes J

E"'oresa(lo com exito n•• :

ferid..
Eczema

.UI�.rl9.
Manches

Darthro.

'hpinh.,I!RI<lB&l!III>IIII
Hheumetismo
E.scrophul••

syphilitic••

�LIAi'RE o MESMO I .•..
�EM?RE O MElHORI .••

ELIXIR DE NOGUEIRA

Peça hoje mesmo U!'Tli3
, .r·,V,�u ,JtJ_·,t-='l.·'"
in ':.l ',':/':;' ".).-; (

.

"'�I· .. ';, .... A I
. LV' �,lC.''''''' t

Representantes para Sta. Çatharina: 'i\l,:,WJoIo,ProIdochnO "nJbOl ri' Rua t dé�� ..��.

J O I N V I L L E .; ��� � I
V�. '.' I

1
G._

c�;� 'Sonis
I Da Fran�sca Buch
, .

'Av.Oetullo Vargas (defronte II Praça 7 de Set.),
ARMARINHOS E ROUPAS PARA CRIANÇAS - Especialidades
em linhas e fios de lã, seds, algodão, crú e mereerísado, para

qualquer trabalho manual ou á machina.·

Enxovaes completos

demonstração pr étiee ,

s
.t·
'-

" �E ,J

�� s: :j
, �
, -

t Jii:
tl� I

H,�>,
1);5;0

A t>(�
H -lfts-"
l·. f(:S:
H t·U;';j

QJ..r )

;;(}�� ,

nOt"
l.f,l�
í·it:

o

[.

Ia'"
J,. to,;
(;'

Um p:acieIÍJe atacado de
uma bronchite de mio ca- Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná
racter tem alliviado consi
deravelmente com frascos

I do Peitoral de Angico Pe·
lotens€'. e esperava breve Nos meus de Dezémbro e J'sneiro ad aulas desteI estar radicalmente curado.

curso slo GRATUITAS. E
O abaixO assinado aUes·

ta qU6, sofrer.do pessoa de "acuidade de Comercio do'Paraná
sua familia de uma brochi

II'te de mão caracter grave, (ESCOLA REMINGTON)
o15te'\1e sensiveis' melhorasl fiscalisada pein Governo Federal
estan.do em vias de resta'l CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
beleclmento, com uso ape- xiliar de comércio. - Internato e Externato.
nas de trieB frascos do e:x-"

cellente Peitoral de Angi- ------------....
'
-----------

co Pelótense da habil phar ,
...------------------l1li.

maceutico Sr, Dr. Domio

I'gos da Silva Pinto.
Pelotas - Mathias J. de

Guimarães. .

para crianças
ENCARREGA-SE de cobrir, de qualquer tecido, com perfei

ção, botões que combinem para o seu vestido, e de riscar, com

riscos modunos, qualquer pano qU€ seja apresentado.

aA)3a.:3B_�

F?alace
L' '".J'" , ",

... � to..
.... 10:-

""
, ,"" '- "'\ "'fr:. /, '"

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

Rua Barão do Rio Branco n. 62
.'_

Todos os quartos e flpparcamenros, com agua;
corrente;,equente e fria' 'IIL·

.Elevador - Frigo/:'iflco'· Coslnha de I.a o'rdem
.

.

'

Salas de amostras para os srs. Viajantes

Automovel mI Estação
C U R I T Y BA PARANA' BRASIL

....._0....

Ginásio Parthenon Paranaense
(sob inspeção rfed'era! permanentd

Diretor: Dr. Luiz Anibal
.

Calderari

Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental

do

Dr. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAl; S. JOSE'"

Operaçies, Doenps de senhoraS,
Partos'

...

CLINICA ClRURGICA

FEBaBS.
Consultas pela manhã 110. Hospital, á tarde das
2 ás 4 no c-omul'torio á Av. Getulio VargH�, es

quina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura.

fALA ALLEMÃO
(Sezões, Malória, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira)'
Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

comorando na

PbarDlacia Nova ..

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece

seus artigos á preços vantajosos,

Curam·se rapidamente com

"Capsulas AndsezolÚcaS.
Mtnancora"

Em todas as boa� Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvile - S. Catarina
c;

.-_ '$" ,"'

,Saudações. .

O Snr. Dr. Amadeu Burlamaqui Simões, Prdeito de Alem·
quer, no Estado do Pará, lIubscreveu, para aquella MunicipaUda
de, em Outubro do anno findo, uma serie de titulos do plano
Universa "H", entre os quaes figunJva o de n. 137465.

No sorteio realisado a 27 de Dezembro ultimo, essa apo
lice foi contemplada com o primeiro premio, ou seja com cem

contos de réis_ �

A getenc:ia dt:sta EmpreGa communicou incontinente o sue<

cedido áquelle Prefeito e t;lmbem ao Sm, Dr. Oetulio Vargas,
Chefe do Governo, Dr. Souia Costa, Ministro da Fazenda, Dr.

José Malcher, Interventor do Estado do Pará e Dr. Abelardo Con-
.durú, Prefeito de' Belem de Pará .'

No dia 4 dQ corrente, seguiu para o Norte o nosso Inspec
tor Dr' AntoJlio Yelloso da Silveira, afim de se entender coll' o
Dr. Amadeu. Burlarnaqui Si.mõeQ sobre a entrega do preinio

.

Antes, no entanto, permanecerá o Inspector Velloso alguns
dias em Natal, Estado do Rio, Grande do Norte, afim de . provi
denciar a entrega de um premio de dez contos que coube II' a·

pplice do plano Mundial "O", n' 85465 di. qual é portadoro Sm.
José Teixeira da Costa.

É com p'jrticular satilfação que fazemos esta commlHliea·
�o a V. S. Que naturalmente a aproveitará conycnientemf.ute.

"
• 'o, ." S&UdaçÕe8

.. EMPIU!sA_.:;()NSTR�ICTE>RA UNIVERSAL LIDA.
' ".l

HlliDEBRANDO AUGlJST� GIMES ",��EI. u I!� IOMMEl
,.

. .".' _.'r.. /

......

,/. 1.....--
..

devid.,mente H'llstrado na O�dem dCls ,Advoga41os dö Brasd, com .

escritorio á lUli Abdon Batista no e5tabelecim�nto do,sr. Alfredo BEMORRBOIDBS SUA COURA '.Klug_ Aceita cauzas civis, comerCiaIS �. criminais e encarrega-se _

sem peraç o

de inventarios, elabora contratos de sociedades em nome coletivó, o Doenças ano-retaea, varua"
em comandita simples, de capital e industria, por quotas, de so·

e erisipelaciedados anonimas, comaadita por açOes, de .�edade8 coopera.. sua cura.
,

tiV81, de penhor a,dcola.. penhor comercial'e enfim elabora con· Dr. MENDES ARAUJO CURITYBA
trato. de toda e qualquer utureza, assim como requeriaten�_

'

HOltARIO: d�s 7 ás 9 e das 17 ás 19 horaB.
� .' ,J J .... � � ... ... ... 'I. ... .... ...I. J.II" _ _ \ _ • _

......... ,,. r ,,., r" .... � '''',!r",r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Coai,08
Local

02
02/1

<J2Q!
o'2;n2
021

o,�n1
0215
e216
.0210
0234 A
0234: B
G2l3 A
ô2l3 B
0249
o2(jS

6296
(J291

.. o�7
íl3

6301

0302

t\363
e3114
631>i
t!30m
0.307
.S12

<)4
fJ:4f)I

05

0511 A
"

• �

I

&515 A

6511 B
0515 B
"(\6

06:íl2

ct6�
01

&7(}2
fi8

.Iül

....862
aSoS
.,108
""09
..to
(tal2
8821

1).9
0.'.01
(j9�42
e903
.004
6905
lo

fool
1010
luc.3

1005
'1039
lo48
1{122
1'021 A
1'()27 B
10'12

'

1(.48 A
1(.)48 B
1040
lo�)4
10-29
lol1

1u44
1'045

11
1103
llD6

12
1201

1202

l20Õ
13

1'-301

PREr-EITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
Bai_Beete da' Despeza Orçameataria, referente ao mês de Janeiro de 1.40

1_ DESPEZA ORÇAMENTARIA

,Ant-erior Do Mê�

, .oiRcrímiDß�Ao de saldos:
DISPONIVEL:

. :'

Em ettixl'i,
No Banco Agrie. e CODl. de Blumenau

CAIXA DE FUNDOS ESPECIAIS:
N:, Bq;:(l{) Agric, e COJU. 48 ,Jn••�p".

300'

450'
500'
400t
330"
4:oot
200'
330'
300'

s
250. '

23a

400$
322$500
200$

285$

13$200

!:o()2�oo

180*

tm!H�uÍl&dt!
?té (\ magTI.' tal

ADMINIsrrRAçAo E F.SCALISAÇÃO
Prô:!feito
Subsidb
ReprB{;enta�ão

flll'H�iorH�lü;m(j ,�) EtetíviH!I
1 Secretuio
t CootJldor
1 'I'esoureleo
Agente de Ei.\tati�ticn

I fiscal Oer8l do 1. distrito
l Fiscal Gersl do 2, dístrfto
1 fiscal Auxiliar
1 2. Fiscal AuxiUar
1 Fuucicnarto Distrital
1 Zelador da Prefeitura

c) Agent.fl� ArrecadsdQrss
Gratificação ao lDtendente.Ex&tor
Percentagem de Fb!calis8.ção

I
Diarias

e.
trensportes ne tnnetoneríoe em serviço

EXPEDIENTE E DESP:;:ZAS DIVERSAS
Material de consumo e de expsfiien'e da. Pretei-

, lU'ta é {h,\mt}i� f"l1lHutlções .

Aquisição de moveía, ml1quina� de eserever e ou-

tros m'Jterlals permanentes
,PubUc�çi,es de leis e atos olici3fs
Ooreespondeneta postel e telegrafíca
Seguros de opeearlos , ,

Aluguel do predío onde funciona a Pretettura
Aluguel dit predto ende funciona 8 IntendeJlcia
Qliebt8� 80 tesoureíeo 5 (110 S/S�U9 veneímentes

VIAÇÃO E OBRAS PUBUCAS
Retwnstruçäo e reparos das vl86 pultUe81 mo·

níetpses
Pe�soßl em gf.l!.�1
Me.tt'lrial de cOlI}:ilum lj , ,

_�quj$içlü de v�\ieulos, coneel'toi%, co�ltu8t1vei8,.
reru.monts8, etc.

Material permanente
n..!.�888 Diversas

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAçÕES
Material perm .aente

Aquisi9ão de um terr,�no pala construção do sdi-
fieiü da Prefeitun ,

hhrm par� 6onstrU\)A.o dto; uma. pi6ça de esporte.
, em' &nl!3'

..

Idem para .C(}Olt.tuç,lu da Intendeaeía de Hanl.
llih>m pf.u,,� OOtli§tf'tlçAo de j.lJ'o!ll'io.s muuieipa88.

SERVIÇOS PE UTILIDADE PUBLICA
limpeM d� rUSI, praç,8s, jardins e outro. ltlgr&'
douros publf�),f5

Uu:mJa "'çlo Puhlten
FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL

Aqubiçlo� de IH'ilB0ntss. reprodutora" etc.
EDUCAÇgO, CULTUSA E PUBUCIDADE

Venofmento'fl de 4 prOre$sores muníolpaee de 1.a
ee.teg0ri� !!\ 170$(,00 ,.;

Idem de II prúfes muníe, dt). 2.8 G�teg, a 1501
Idem .de 2 protes. das escolas 11e!i.!dob. !l 200'
A.lugueis da prédios escolares
Material 'e�cohH'
AS:SÍstencia ti 81u11DS necessitados
FfscaIisa.çio eseolar
Sel'Vj90 dR pubUcidaüt' do mnnieiph')

, HIGIENE E- ASSISTENCIA SOCIAL
Amj,ii<lfü ã Maternidõ fh� (\ Infe:oeis
So-cnr:U)1I) publie('ls
Seoult8mHotos de indig8ut�8
HigioC;lle �� IAneamento das zonas l'urafs e urbanas
Asgfate.ncia '3GS P.!.'NlII8 pobres

'

CONTRIBUIÇAO E AUXILlOS .

Conb'íbuíOAo p. o Denart. de Admiolst. 'Municipal
AmciU(l 80 AsUo Colouia Sta. Tereza (Lepro8ario)
Quota do lançamento do Imp. 'JODre Indultrl�s e

Profissões
ContribuiOl.} 808 Oursos Complemenrsees
SubvenoB.·', ii 2 f>�cnh.l.,'\ partíeulares
Co�h'ib, p. ecustrueão de easas para operaríos
Subvenção Ii�) 1f(mpital cSät'1 J08é:t
Subvenção ao CAotr •• Agricola �Santll Catarina»
Subvenção á Soo. df' LJi.voul'8. cTl'€s Ri()s do Norte.
Subvençäo á C�ix& Ese,}i�r cAürelfa Walter'
Idem ao Dl'iHgs.dn, de Higiene
Id�"m ao Medico MlluieipaJ de Hansa
OraUftc6çäo ao Inspetor Escí)!��r
C·mtribuíçAo pafa f) Destacamento Policial
AuxiUo ao E�"h<l'te Clube «Aymoré:t
Idem á Sook;J.. jt;j AS�li&tencia IlOg Lazaros e

Cümbfiis á L('pra (Pl'ovelltorio)
Id1JiD á Bulse!. EiiCi;.la.r do Líeeu Industrial (2 bolsas)
C�jlÄt..fibuíCfic\ It.O IU�ltUuto de Pensões e Aposen
tarJaria !lo:,< InrlustrilH'iot>t

� DIVIDA PASSIVA
Amo:rt1zltCã.o ��íi!. DlvícJa Fld,uBnt�' com Joinville
Jurd!5. de 7 1/2 % \'Õ\:)bf"l Rs. 12:000$

DESPEZAS POLICIAIS E JUDICIARIAS
Gratificação tV! Cf1.i'Ct'l'B�r{l

Pes!!()al e l"i g� 1.'&1
TJ!'&n�pOl'tes � I ml'�S df:spesas c/ ü servi90 poU
cJól tJ ju1icí;n'jo

l)esp<:'s3s Dl "ei'S��S

Pe<rce,!1t,�,g�fH; ao f; l1cu:regado dá e1)�raDça da
Divida. AUvs ,

D"é'H n t' fil�15 Oi.., (-, l'se. ij
Serviço ri!>. lns'f)<'cäü dv) vficul(ll�

DESPESAS PATRIMONIAIS
MIJ\ßul.ençAú dü:� cemiterio8 public08

Pt-%iIHJ�.1 Mm Gt.iloual
, Deti!�H1SH',\\'1 Dív€ir��:s

DESPESAS EVENTUAIS
,Para pequ-0ua!'; d{��)pez'!.S impt'f'vi.stali

;
SALDO DISPONIVEL ihH'� o mês d�3 Fevereil'6

8:118'000 8:718.900 73:861$900 "61:000$
187:386$680
19'.:1055510

3:000$
4:83(\$

6nü$ 2:400$
VJor:' 1:000$
1:100' , 3:'00$ ,.

I::,
50$ 50' 300$ 600. .:'.:

150, lio$ 900' 1:Soo,
120· 24:0$ �t s.Ó. i

1;200$ 2:4(:0$
{';. :'

600' 1:200$ ''"; , '

300' 600$
4:57.,.900

300' 6nc$

1 :400$ 1:40<>'
2:000$

1:600$

108$

230$

9:60(,$
300$ 1 :800$ 3:60ns

450$ 2:7oot ,'):4oG�
Soo$ 3:000' 6:000$
400S 2:.00' 4:8005
330' 1:980$ 3:Y6ú$
400$ 2:<400$ 4:8OOS
200' 1:200$. 2:400.
330' 1:980$ 3:!960S
300' 1:800$ 3:600$
250t 1:500' 3:000$
230 1:310 3:7�_'

•

"00$ 2:0400' 4:800$
322$500 322'500 3:000'
a80' 2000$ 4:01)1,.;$

215* • 7:000$

7:050$
3:000$
2:ooi}'
2:00Of
3:600'
480$
2�o$

13'200
l:iOO$

13$200

1:800'
240'
120$

Créditos Oltserv8fies

2:Q02"00 5:8.78"00 10Q·:ooo'
42:576'300

3i:OOG$
21:8(;0$

13:0001

, 500f
934.600 12:ioo'

2:ooc,

i"'(

4:010$
4:500'
:2:"00$

·,1; IfSri'
18:80(\'
4;aoo.
1:4Ac'
t:óribf
1:0001
5(,0'
8''':6*

.&50'
200$

c,

20t
':000'
5:000'
800'

2:000*
300'

. ,

,I,

,

to:ooo'
t:ooo'

lO:ÓôO$
t:ooo'

'Vi.te:
yeNIDÂS O. RI!RISTII

Pr.f.U•.

3:000$
900'

3:000$
9()/ ,

tioS l:oSü$

10:000'

>
"

38:611 $600,
225:998'210

Contadoria • P'refeitura MutíJcipâl'!dr, Jara�u',-'ém 31 de Janeiro de l ..... .,_,_.,,..,.....,,..,,,....,,.,,""""""'"""=""-'=-.�==������'�--�����

967$200

100$ 1:500$
7üdl

3:000.'

230$ 3:000.
1:000$

19

61:286$680
118:50ü$

.

187:3861680

",Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�A C(JUectQ�iI aJ'��:de
,lar:aguã, por nosso 'inter
,

medio avisa aos snrs. ne

gociantes e fabrícantes que
-ainda não satisfizeram o

-......------------..,..-...-1. pagamtnto devido que até
E'.a pomada ideal o 1111! � do corrente, ,êstá

CUR� TOI3>Aj3 A proeéden(lo a cobrança ,em
F E R I DAS, tant m""tla do 'registro de pa-

humanas como de

I
tente do imposto de con-

animais. &-umo.
Os que deixarem de sa-

NUNCA EXISTIU tisfazer o pagamento no

IOUAL! prazo acima, poderio fa
zei o depois, com a mUlta
regulamentar.

Ha nes Alpes .umã flôr extr�lIlha, aJ:delw.eiss, muita bt;àn
ca e muito fria, que nasce nas anfractuosidades das rochas, im
possivel ás vezes ao esforço humano de alcançai-o. E' a flor das
solidões geladas, debruçada á beira do abysmo como uma tea
tação impossivel, alheia ás avalanches que passam, ao grito ee

tuporado des .que tombam para a morte.
A esperança é como a Edelweiss. Flôr extranha que ea

centramos na escalada da sorte, zombe do capricho mais arre

jado, pompeiando longe do nosso desejo sempre insatisfeito.
-Não a alcançamos, mas vêmol-a sempre bella e tentadora.. :

e nos contentamos com isto,
OlL VAZ.

A Farrnäcia Cruz,
de Avaré, (S.Faulo)
CUiOiJ com a cMl·
NANCORA. ülce-
as que uern 0914
-conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de joinvill», curou com

UMA sö LATINHA, uma FERIf)A DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casal> de saude e

clinicas particulares.
AVISO íMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Minancora • nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema � imbölico 'acima.
'Reccsem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA,
-de JOINVILLE

"à.EiS ....

"Bernarôo Gv.ubba
.Jaraguá

C.....espODden.e oDlelal
_. I:)

BAN«!O tDO BRA.SIL
r ,f':

o SÄßÃO

Virße
ele WETZEL

..
'

da,
(Marca registrada)

RECOMEN[)Ar� PAir.' HOSPI\[A'ES,OOt.tEOfQS IETC.,,,f� SUA �o�LrDÁDE"::Il,S5'MFECTANTE.
& iJOINVILL,E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


