
lftauguraçao, ia,
·destinado ao trataanento de
grande conquista para Santa'
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. ,

íofecto.-contagiosas agudas, é u a

no' terreno da assistencia social.
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A cunhagem da
nova moeda

no Mexico

Dr. Renato

Insflfuto Rocha Loues
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AsseiDbléa Geral Extraordinaria
2a. Convocação

De acordo cem o artigo 29, § 1. dos Es 1.0 Premio: 4061
'

tatutos, ficam convidados os srs , associados para ,

a Assemblea Geral Extraordinaris, 2a, convocação,
'

•

q_ue será realizada, em sua séde social, no dia 11 11.0 Premio: 4463
do corrente, ás 20 horas, com qualquer numero '

fie socios,' l'
3 Pr .•. 39"'8Assuntos a tratar:

'

.•0 emlo. 61

a) reforma dos estatutos;
b) aumento de mensalidades. 4 O Preml·o· 44S3A DIRETORIA· •

4,0 premio 453 Um imovel no valor de
3.0 premio "'92i"'Cr, $10 000,00

�

5,0 premio 150 lrnovcl no valor de

3.0 premio 928 er. $5 000,00

CONTEM

CLUBE AIMOal'

FEBRES
(Sezões, Malárias, Impaludismo

Maleitas, Tremedeira)
Curam-se rapidamente com

�'Capsulas Anti$ezO"'�3S
Minancora" ,

S.o Premio·. lISO j Centena 062 Cr.$loo,oo. Centena 260Cr,$50.00
Unidade 2 isenção da mensalid. de janeiro

O sorteio do mês de janeiro realizar-se á no dia 30

oito elementos tônicoS.

Sanguenol

Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
Joínvíle - S, Catarina

'I

J A R A. G U Á f,

Ars niato, Vanadato.

Fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBRO

TONICODOS MUSCULOS

Os Pálidos Depauperados
Esgotados An êmi :05 Mãe s

que criam Mzgros Crianças
raquiticas receberão a to

nificação geral do orga�i!l'

ues.e dístrtto em eaca et
dade, sendo filho (le Nílo
Ltno de Souza e Vitelina
G, de Souza,
Ela, brasileíra, soltefra,

domestico. nascida em
sao Francisco em vinte Ide março d'f mtl nove c. D.N.S,P. de n. 1992 1921
centos � vinte e um, do· I ;_------=--=--
mlctlíada e residente fies·

'

_.:...-_---.-_ .. -..,..._

to distrito em esta elde
d�, sendo fil!l.a d.e GeI'�1 'S\marn§

\ �

dlno G. de Olíveíre e ce ���OS OS (Í.e/)_.Idnlína Ol!veira do Prado., �fl.J �(j IqS �t'i>
Jaraguä, 2-1-43. � , �
Edital n. 1449' t:":-..

João Gasnerí e Dóro-} �
lhes Tomelín.

'

ele, brasileiro. solteiro, -

lavrador, nasceu em Ti' �jUC8S em vinte e cinco � Ide [ulho de mil noveoen.' ,? 7'�;.......".",
tos u dez, domicllíàdo e

"

residente neste dístríto
em I'res Rios,' sendo filho
filho de Pedro Gasperl
e de Marte Candín,
EIs, b ..astleíra, solteira,

Iavradors, nasceu.em In
daíal em dezenove de por p"eçn de ncasíão,maio de mil novecentos tudo o Ilgvl(:'il',�ment(l, te..,e dezeno-ve,' '.d.omicíliada lhe!' etc. das bémíe íto-
e residente [leste distrito' .

t'
,

t J "rtas, oe g:. tga. lOS./1 açaoem 'I're s Ríos, sendo filha Industr!a], e chanuo ae tude On�o8 Tomelin e de do bem conservado e ser-Felicita TOl'PGHn. víndc phI':) e�nstruçã(}[araguá, 4-1-43 dc C;.f�i�;. rauchos etc,
EflUal n. 1450 I

mo com o

Dr. W'aldemiro Mazurecben
Medico

Consultorio e residencia : - RU:l Mal. Fe .Peixoto, 152

Atende chamados a qualquer hora do dia: 'ou da noite

H O ,T E L
Cosinha d s t a. ordem +: Completos serviços de restaurante - Runs quartos

Preferido pelo-s s,rs.."viajantes -,.. �ua Mal. :neodoro - Prop: Ervido Reinheld

Vende-;'se,

Lothar; . Sô'nnenhohl
. ,

•

f) J
..

� .'

Colossal sortilDento, .

I ; � , .

de� roupas tê.itas.

, (, �

Capas para senboras e
�avalbeiros. - Ternos.
Casemiiiv.as, Linhos. Brins.

Preços ao alcance de tod()s�

Credito :[\'Iutuo Predial
FUNDADO NO ANO DE 1914

Maior e mais acreditado Clube de �;oíteios do Estadc
FLORIAi\iOpOLIS

Rua Visconde de Ouro Pretó, 13

'.�ESU�TADO DO 435, SuRTEIQ REAUl.,A
DO DIA [J DE JA" !EIRO DE 1942 �r

CADERNETA N. 7816
Premios em mercadcrias no valor de Cr$ 6.850.00
Foi ,contemplada em merc;ldorias, moveis e, tecidos no valor

de seis mil oitocentos e cincoenta Cruze,iros (Cr$6.flSO.0Q) a I:\i.qer·
neta n. 7816 pertencenti! prestamista, Aldinha Hoell'!t, sesiden-
te em João �essoa (Estreito),

.

.

.' J
BONIFICAÇOES EM MERCApORIAS,�O VALOR DE Cr$ 30.00

,. o - 46l8-Aldo de Ollivtir?, Brusque
,"

..
"

1363-Carlos S,mtós, São F;'andséo'
. , ..

"1'661 Í--José, Dirceu e Luiz Raquel, p�:ssa 1�es
12462-Marilene Mària Ramos, toqué,r��

.

� 10Hh-Jos:e Gomes Mende,s,' .CblonJa· Sta. Tereza
7482":'_Maria Adelia de Oliveira, Itapema .

.

11101-- Tereza e Aventino ApoHncáI'io, Parafi'
16179-Tec1a Kieper, Joinvile

{11 19354"-CndGs Sousa, Gaspar '
,

17:27-Waldemar Tr0in, Rio Negro '

. NO VALOR DE Cr$ 20.00
11575-Carlos Tranquino, WalqO MerisJo,_'Ar.�iai

<lõs Ounhas ,

.'
..

0859-Juarez Carolski, Porto União
18238-Manoel Alexandi'(� Alvt:s. Irribitúbà ' (

11435�Newtonina Costa, Fpolis
. fi

3927-floriana e PóuJ.oQpsta, Zim.b..ri:>'s'"". o,

16544-Ana F. Lorenzoni, PinlJeiro P.r�to
!5823-Pedro e ElicienÍclr L..ap.a, Saco dos Limões
15879-Moria das Dores Rosa Lopes, Fpolis,
- 3218-LeonHna Virgin,ia do �asdlTf:',t1to, �atra
lßp,O-Melquiades M'illnf'l Elias, Sif.ntQ Amato.

NO VALOR DE Cl$ 1�.(jO '.

3957-Valvito Manoel da Silva, Tirnbé
1485Q-JoãO.José dos Santos. digaassú
lIi609-Messias. José Terezinha, D lmãsio e Mau

rilio Mascimcnto, Luiz Alves
6674-Emilia Digiacomo, Fpolis.
9758-Bonifácio Jo�é de Melo, Saco Grande;
15t393 _;:Jacinto Ezequid Ribei�o, Saut? Antonio
1310::1-- Francelina Maria fel(cían;:) Haé0rt bi
9391-C:Hlos H. Wiesmthal, Rio Negm
12582-Jaime Jose Pinhdro, Cillitö da Lagôa
19697 - Adelino é Florencío Vcrissimo, Tres Ria

chos
ISENÇÕES DE PAGAMENTO, POR CINCO SORTEIOS

7486-Nf1:sa Mega! i NeVdis; Itê!j f
12363-Abel des SéilltOS, Rio do Sul
2557-Hihrio FerrazZ1:l Rio do Cena
52b5 - Guilda Westell;, Har1!;él-Humboldt
28590- Jurandi' 'ia Silva Limq, Fpolis
2722 - Luiz �'J!J:,.J. Tijuc;\s
17í07·- I�osinbil MirD Corrêa, S. Fröncisco
8'2UU-Higina M-odest"l Bkn, Armação
lOn5-�Alfredo Gllhd-li, L1guna
50tl5- OI g:lI ia di SilV.l Ihmos. Capoeiras

°FJol'i(.HI�PO!i6, 5 de J>lnriro de 1943.
Vb ra:· João Pedro de Oliveira Carvalho,

Fiscal do Governo federal
Proprietarios : J. MOREIRA Bc CIA.

.

rI I I
, 'I

I

.: .. �'·:OVENTA E CINCO CRUZEIROS

Altredo Ehlel't e He
lena Reblin.

MIdi! in{"rmaçõr:'8 os
iDI:'n,w�;}.';1i!S p0derä'l üb·
kl' ;ji ,;i;:; ini!tnção de8-
t:. [ lh

l I I r.

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO ,

Ur: S rJIIILft'"ho' t!2l .• rnu '!
.r

. .

Ele, br&f.iHéüo.8oltefrü,
0 _

11:':' \TJ'i:H.!or, natura.! desie Idistl'ito, rU:H:eeu em gUf,'
tro d!� juniv' oe mil ou·
vec6Dtcs e r1(izenOvE', dü
rnidHaJo e residento nes de um abalisado clini-
te distdtn en' Rio Serro. cc �·doh�nse
sun:io filho de C�i'j(iS Eu a��jxJ, assinado, doutor

Eh'" d ' H -1-' 'Eh em m'edle;, a pela Faculdade de
, .,t,rt e â, e <::UH Londres e :iprovndo pela. do Rioler!.

j
de J;,n iro, menlbro de varias

Ein.'" br.'!;!;lilBl.:f8. ß',lteire, so-cierlades cientificas d.a. Ingla
ihVuHknl n'1 tUl'ül d 08h; t�rra, pr ':ident<:! ?O C:�ntro M�
,', 't. ',,). .

"0 ·dICO, méçl:co ,efetlVQ fuö' Hospl'1,!I':.trh(;, l�"CeU e� tu

fll tal .pol'tUg,,�? .de .Beß.dfcencia
e,::1 sei.�;mDri.l db mIl n" AssociHção Mai-quez'4le Pombal,

ncceutos 8 vintü & UÜl, .etc. '�',
.ji)miciHeda e residente' ítf�stc quoe tenho empre�ado

., d' t °t R' durante mUItos anos na mInhan,ebte 1M ri 0. e:." 10 clinic<l partIcular é hospitalar oSerro, i'.€udo hlha de Os PEITOl�AL DE ANGICO PE·
car Reblin e de Luiza

.

LOTENSE, sempre com magni·
Mathias Rpbliu. ficos resulb;dos .

.

. JJ

J
. á 5 1 1 3 Conhcceaor de sua formu�äf:íragu, - - 94, encontro me habilitado par�lb

tir acerca do mesmo e dos Si ilsEdital n. 1.451 efeitos ierapeutícos opinião con-
Allredo Mal'quardt e cienciosa e imparcial, conside-

Elvira BebUng. rundo-o, de todos os preparados
Et b '1' I' congeneles, um dos melhores ee, fac31 eIra, so telfo, m ,is eficazes para debelar �,sln vradui, nasçeu em Ja· enfermidades das vias respiratc,

raguá em vlnte e oito àe ri�s. de t2nta ,freq:lcncia, neste
outubro de mil noveceQ, chm'l .

.

t d' Dr. W. f. Romano - PelotHstos � vm e e 018, do Confirmo t'ste atestado Dr. E.miciliadü e residente nes L. Ferreira de Araujo (firma re·
te dlstritu flm Riü da Luz, c;onht<:ida) , .

sendo Who de Erich Mar- Uc,nça N. 51l de: 26 dt Mar'

qU"trdt e dn Alvin8 Mar- çoDdé�;���' geral: Wip'oratórioouardt.
.. . (Peitoral d� f\,�gico Pelqtense-Ela, brasIleIra, ooltelra, Pelotas - Ri.ó G. do Sul'

lavradora, nasce0. em Ja.�. �

Vende-se em toda a parte
1'8guá em quinze-de f�
vereiro de mil noveco.)l
tos e vinto to) tres, domi.' -------

..

-,.'...."-=="'=='=::
cilitrda e re�itlente neste AVÓ! MÃE!

'" .. r:

distrita em Tres Rios dD' T�'d<IS dt:ve[f1 usarNürt(·, sendo :ilha dI·'
CSflp8 B!"hllng f. 'de HIa
Behli1.1g.

Jhftiguá, 5-1-:-1943.
Editlll n. 1,452

Alfredo AILerto Wen
norr e LiDa Berta R·jbn. A mulher evitará dôres
Ele, brasileiro. solteiro, Alivi:l as cólicas uterinas

!1Wfador, natural (JE' Js
l'aguá, l1H.sceu em trinta
e um àe agosto de mil
'lovecentos e catorzl',
domiciliado e residente
Beste distrito tim Rio do
Serro. s�md. (> .

filho

deICqrlo8 Wendorf (� d�
Emília G. Wendorf. '

EIs, brasileira, "oHel I
1'1.1., lavradora, natUl'al oe

I.Tnraguá, oaSCf'll em vin-
!e e cinco de setembr.) Encontra-sê em toda'
d6 mil hovecentos e

V1U-1
. pr:ríe

Ite e onis, domiciliada e Ue ON S P n. 67, de 1915
residente nestE' distrito. --!!'__�_
digo distrito em Rio Ser
ro, sendo fHha de Gui
Iherm� R�lh[1 e de Ana gum impedimento. acuse-.
Krueger Rahn. os para O� fins legais .

Jarttguá, 7-1-1943.

Atestado
honrosissimo

E Saltará da Cama
Disposto para Tudo

Seil Hgadc <leve produzir diariamente um

litro de bílis. Se a bilis Dã" corre livre

menre; os alimeeros nio são digeridos e

apodrecem. Os �àSc:s incham o estômago.
Sobrevém a prisão de ventre. Você sente

se abatido e como que envenenado, T\1do
é amargo e a vida é um maitrriö.

'

Uma simples evacuação Dão 'tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cárter são
�xtraordinariameDte eficazes. Fazem correr

êsse lirro de bilis e você sente-sé disposto
para tudo. São suaves �, contudo, especial
mente indicadas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as Pílulas Cart,er. Não
aceite outro produto. Preço: 3$000.

FILHA!

-----------------------,====�----------------------------�

DOMINGO 24 dB Janeiro �B 1943,· DOMINGO

fluxo�S eualinn
(Ou R(�guladcr Vieira

Emprega-sI: com vantagerlft
pua. 5:ombah:r as, irregul�riitades das funçõJ's .per�tidic;\s d,rs s�nho'rt)s
", '_

,I '1 � X:)E c"lmante e fPgUIa.-, fi
_
lI) ...

dor ::aSl>8S funçoe::;
Fluxo • S�datina

jjl'hi sua coinprovada Hit:àJ.
cia é muito recdtada. Deve
St!f usada com confiança
Fluxo, Sedatina

Realizar.-se ...á a grande e tradicional
FESTA POPULAR DE

Si algutm s'ouber de al-

Adm' :Muller
Eserí",ão e'

mich I do Registro Civil

, �.� <>:::..,;.
,O tríduo das,.�;novena§ realizlr",se ..á nos dias lI, 12 e

23 do corrente, ás 7,30 'horas. da noi�e, 'tendo sido
cOlividados patta f.n�veneit"�s :

.,;" .Qb�'·2f :
, Juliano Rabini';e sen'zora Alvaro Piazera e Sf'Il1Wra.. '._ COIlS-
! tanfino Rubini e �e�ho;"a -- Carlos Vasel e Senhora "

,,'
!

'

-. -DIA 22
Luiz Gomes e senhora Artur Drechsler e senhora Dionisio

Pe/eira e senhora -- Agb:.:ti Fischer e senhora
DIA 23

Honorato Tomelim e sen/tofU -_o LeopOldo Reiner e senhora - Proco-J
p(a Pereira LilJlq. ,e sellhora -:-� l)t:,..Alvevo B,atal,�a e sen'hor�. t

.

,

.

Para o dia 24 foram convidados para festeiros:
Dr A,y Pereira ,,' Oliveira e senhora Dr Rola,"!do Malucelli fi
senhora -- Altino Pereira e Se/lh0ra' Gentil Augusto Henriques e senhOra

o programa d-e festas constará de:

I Almoçq e jantar completo!! Rifas; Tombola,
�hurra�cada, Bebidas, Assados, Tiro ao

alvo, Leilão de prendas, Café, Doces, etc.
As féstividaCles !:er�abrilhantados por um

otllPo conjußto' musical.

"

j
�
I "

I

I .

L
r
t

INDUSTRIA DE er' lÇADOS
. GOSCH IRMÃOS S. A.

IJL\RL\G U.L\ - fL\NI Cl\T/�[:(! NL\
.

--------�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pessoas que já tenham sido vendedores de radies,
efrigeradores. maquinas de costuras, romances,

titulos de capitalização, seguros, sorteios, ccnstru

�õe.sJ ações de ç:ia�, en outro qualquer ramo,

Jjloderão obter Oi ns resultados. como Reorescn
tante lccal de g,ta:xie .� solida Ernpreza, com�pos,
sibilidades de g;jüh.1f de Cr. $ 500,00 a er. $
1.000,00 mensais Serviço faciI r seno Escreva
a' Caixa Postal. 2573 - S PAULO.

Giiläsio· Parthenon ParanaensB
; (sob inspeção federal permanente) .

.

'Diretor Dr. Luiz Anibal Calderari
•�Ru�om. Ara.t.:jo n : 76 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de

admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste

curso são GRATUITAS. ,E
Faculdade' de' 'Comercia do ParalÜ

�ESCOLA REMINGTON)
Fiscalisada pelei Governo Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au'
xiliar de comércio. - lnternato e Externato.
-
._-�------------�

C'l.H".� se�!' rnales e poupe seu bom dinheiro

comprando na •

FarDlacia Nova
de K.O.BERTO M. HORST

que dispõe de maior sor timento na praça e oferece

seus artigos á preços vantajosos.
Rua Marecha Deodoro, 30 Jaraguã

Poanada Minancora
E' a pomada ide a

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

NUNCA EXISTIU.
IGUAL

A Farmacia Cruz,
,1e Avàré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA- úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna, Carolina Palhares, de [oinvill=, curou C3m

UMA 5Ó LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casal> de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira -Pomada
MinaDcora� nunca existiu a não ser em suas
'latinhas originais com o emblema simb6lico acima.

Recusem imitsções ! Exijam a verdadeira MINAN·
CORA em sua latinha original.

REPAREM BEMAO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios (!MINANCORA
de JOINVILLE

Ernesto Lessmann
FERRARIA

-Fabricação de Ferramentas
_;
�gricolas

,Ségas rota,ti.yas para arados

l-<.ua Marechzl Deodoro qa Fonseca, 183
I , '.

Jar;;gúá'

Çgmprall!�$ eJe. ",íversas. gualid���
Tratar com a

SOC. 1(�.UApSU' LJDA.

DR. LUIZ DE SOWZA
ADVOGADO

r- 1· Ionc, 34

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia : )ARAGUA'
Roo Cei. Emílio Jourdan, 115' - Caixa, 10 - End. Telegr. IICD

MATRIZ: ITA,JAl
Filiais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Join�ile, Lages
e Rio do Sul' Agencias em: Jaraguá. Caçador. Crecíuma, La-

para iluminar seu lar, sitio, fazenda, etc.
Funcionar seu radio, etc.

,

Carregar baterias de, automovel, radio, etc.

TaES
MODELOS

com

capacidade de
100 .- 450 watts

6, 11,.' 110, 110
volts

Peçam demonstrações aos Distribuidores:

'Carlos Hoepcke S. A.
Matriz: FLORIANOPOLIS

Fi}iaes: BLUMENAU. JOINVILLE, ORUZEIRO, LAGUNA,
SAO FRANCISCO - Mostruario em TUBARÃO

Relojoaria CaterinenseS/A
·'RECJl"

Suco de Riscbbieter (1 Gestwicki

2010
30/0

4 010
5 %

60/0

Deposite as suas economias no

Banco Indústria e Comercio de Santa Catarina S/A
!MI__.....-õ.....iíIiÍII............liíoiiíoil

H O R A R I O: - Das 10 ás 12 e das 13,30 ás 15

_____________________________ Sabados : Das 9 ás 11,30.

Palace Hotel
de M A R T , N S J A R U O A

Rua Barão do Rio Branco n. 62
'.,

.

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

.

Elevador - Frlgorltico . Cosinha de 1.8 'Ordem

Salas de amostras para os srs. Via/antes

Automovel na Estação
C U R 1 T I BA PARANA' BRASIL

���������c�����������
� Paulo Herina ,i'� Caixa Post�129 - Rua 15 de Novembro SOS

iJ� Blumenau - �Santa Catarina iJ
� Tintas e vernizes --lO Materiaes iJ

� para pinturas em geral EI
� Tintas em bisnagas �
.� para artrstas ..�
�����O���iJ�{;i���..:���r!lP1
COMO PODE' UlA
IOLHEI CONQUISTAR
UM BOMEM E
UM HOMEM OBTER
• Respeite de ouIroS Homeaa

�I ,

Sem. <pe _ mo do ...,. bilãar tIu ....

ria_ cio fIcodo pera 00 i__• -
.

....._ ioocestiaos. Is.

pemorb& à>cIo o orpooisa.>. A K.apa oe

..... sobwrosa, a pdo� .•. lf*O"
cea espáabos, os.... 6cata embaciados.
1OÓI'né. _ 1oáIico. b6ca aaurgosa, pes,
� e d&es ele cobcça. To,.............
kioo c desapod4toeis c lóOdoo foc- .._.

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

. ELIX IR 914·
A sífilis ataca .todo o

organismo
o Figado, o Baço, o Cora

ção, o Estômago, os�ulmões
e a Pele. Produz Dores nos

Ossos, Reamatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

individuos idiotas. Consulte
u_ simples� ... porte ilÚeriot'

o medico e tome o popular
dos iaalstiaoo não --' & .,_ porqe i
aioelmúaatUaaco..adae.docolOlpOSiçío.

. depurat vo

S6oflummcural"'"",obiliaréqw: ,I E I i X i r 914
mta • femoeataçio AOS iatestinoo..Iu Inofensivo ao organismo.
pg"las Cart.. São o ........ ele efeito _.... I Agradavel como um

..

lícôr,
que faz fluir Ii_ O MICO biliar. Aprovado como auxiliar no
Coatém os .....u.o... enn<oo vegetais. Se I tr.atamento da Sifilis e Reu
quiser r� - eac:aaco pessoal, co- I matismo da mesma origem
-=e • to_' as Pa..I:as Can« de ocardo I pelo D. N. S. P., sob o n.

COtIl a bala. Preço: 3$000.
i
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c,
.'" o a que só po ia respo!!íJer pelas armas

inf�uencia. OU' solicitações estranhas. O ato de romfimento das r�l�çies diplomaticas Já fora uma manifestação concreta de
solidariedade com os Estados Unidos, e, a partir dos lutuosos dias de Agosto ultimo, a nossa colaboração com 'ls aaçiel

aliadas tem sido continua e eficiente." (Getulio Vargas)
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Social

Deu-nos o prazer de
Bua visita o sr. dr. Luiz
de Souza, advogado no
Forum desta Comarca.

�;
(

o lar do sr, Abelardo
Rupp e exms. esposa d,
Zoraída Sablno Rupp, .1"€-
sídente no Rio de janeí

.

ro, foi enrique cido dla
26 de dezembro ultimo,
CGm o nascímento de seu

primogeníto Marcelo.

Baile de Carnaval
Em reunião geral, realisl;I.lÍa segunda-feira, a

diretoria resolveu, como (I fez; no ano passado,
levar a efeito S€ 11 tradíolonàl Baile de Carnaval,
no día 6 de março.

-",I 'H': I II JM
O'SABÃO

Virg�.m.'
:�'�I·da ,C·IA; W�IZ'EJ- "N,p..,�r�I�� -:JO}NY:I:J-� i

(�{arCâ r�ist�ac11)
oJ' .. :Y

: COSERVA O/ TEQDO .DA RO\JPA rPORQIiJE.)_AVA FAGILM'EN"FE' E :C0M· RAPIDEZ•
•

" ��. ·1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


