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42 poços petroliferos, alguns dos quais
-

em franco fllDcionamenfoo «Dia do Presidente»
d i rn is tarde, quando pu
dermos instalar uma des
ta natureza".em .JaraQuá

General Nepomu ..

ceno da Costa
faleceu no dia 19 do

corrente, no Rio, o gene
ral de divisão João Nepo
muceno da Costa, que co

mandou durante a revolu
ção de 30. a 3-a e õ.a Re
giäo Militar .

Dr. Alvcàro
Batalha

Tribunal de Se ..

gurança Nacional
Rio. - Pelo juiz Eroni

des de Carvalho foi julga
do o proe-sse de Santa
Catarina, em que figura
Heinrich Carstens, denun
ciado por ter falado em

publico a lingua alemã
Depois dos debates orais,
o juiz proferiu sentença
condenando o reu a seis
meses de prisão, grau mi
nimo do art. 31 do decre-

! tolei 4766 de 1942.

MEDICO

Mont�videu. - cEI Dia
rio» exalta a ação da For
Çd Aérea B asileira cujos
pilotos vem atuando com

SUCf>SSO contra os subma
r inos do Eixo e t logia a

perícia revelada pelos a

vhdores brasileiros.
Berna. - Anuncia se que

a emissora do Vaticano vai
irradiar diariamente um

programa em russo dirigi
do á União Soviética.

Washington. - Anun
cia se que proximamente
terá luga r nest" ca pi tal
uma reunião do Constlho
de Guerra do Pacifico á
qual estará presente o ge
neral MacArthur.
Moscou. - A produção

sovietica de aviõe�, tan

ques, canhões e demcJÍs
tipos de armas foi maicr
em março que em janéirô
e fevereiro, não obstante
as dHiculdades trazidas pe
la guerra. Como se sabe a

produção nos dois primei.
rus meses deste ano fôra
superior a dos ultimos me
ses de 1942.
Londrl's. - A resisten

cia contra as autoridades
de ocup3ção cresce rapi
damente em

.

diversos pai
ses da Europa apesar da
reação da Gestapo. Na No·
ru,ega, sobretudo, os "tos
contra os alerr.ães tem pro
vocado a morte de nume
rOfOS nazistas.
Hollywood. - A estrela

Greu Garsan, que fala
muito bem o portugues,
deverá visitar o Brasil pro
ximamente, pretendendo
passar diver$os dias no
Rio de -Janeiro.

Pio de FreitasD. Fiscalisação dos
capitais america,
06S invertidos na
América Latína

Advertencia ao

povo italianô
"Lonclres. - Em irradia

ção especial para a Ita!ia o
radio de .Argel advertill o

povo italiano que milhares
de bombardeiros se estão
preparando Dara atacar o

territcrio italiano, afim de
destruir as industrias e os
sistemas de tran�pone da
Península e obrigar o fós

I cismo a pedir a paz

É UMA DOENÇA "RAVlsSIMA
MUI1'O "ERIGOSA "ARA A FA
MíLIA E "ARA A RAÇA. COMO
UM DOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO D�SSE GRANDE FLAGELO

U'; E O

A SíFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS

FisTULA.
ÚLCERA..
ECZEMA.

FERIDAS

DARTROS

MANCHA.

ATAOUES

Dê-lhos des
i de pequenos,
I para que os
seus dentes
cresçam lindos
e sãos, e cuando
grandes lho
agradecerão. �__...

, Limpa, re
i fre�a a dá
; esplendor.
I

Eucaristia

Registro
Industrial"

Foi na ultima ceia. com os discípulos, depois
Na sala ampla" do Ce de render &raças ao Pai.

Inaculo, a mesa: esta posta. - Este e o meu co:po.'
Uma impressão de tristeza, Tomou do vaso e distn

que se comunica a todos buiu vinho, acrescentando:
os convivas, paira no am I

- Este é o meu sangue!
blente. Pelas janelas a ara Aquele que comer do meu

gem dos campos entra tra corpo e beber do meu san

zendo o aroma dos cina- gue estará comigo para a

momos floridos vida eterna
•

Fóra, a Pasquoa reune Estava instituida a Eu-
pelas estradas os peregri- caristia. Corpo e sangue
nos vindos de longe, e na de Jesus, presentes no mt

bençam aloirada do luar, lagre de uma vontade e �o
envolvente e macio, o vulto sacrifício de uma renuncia.
enorme da Sinagoga parece quintíssencia de um amor
encher o horizonte perdido que a Fe perpetúa dentro
da distancia

"

dos corações como o
- tem

Os humildes pescadores po os veios minerais no

da Galiléa, que deixaram seio da terra.
os casebres e as margens Sejas sempre, sagrada
do lago para seguirem o Eucari stia, a salvação dos
Divino Mestre, estão sen que não perderam a cren

tados à mesa ça, dos que amam e dos
_ Em verdade. vos digo que sofrem, dos que não

que estarei sempre con se maldizem - por que
vosco. têm esperança - dos que

A palavra era mansa, não se revoltam - por que
persuasiva, acariciante. To- sabem querer . - .

nificava aquelas almas r 1S Sejas, iluminando os ceus
ticas, dando lhes a certeza do Brasil, mais bela que o

de uma bemaventuranca e- Cruzeiro, alentando a con

terna.
- .

fiança de todos nos desti-
Ouviu se, n'uma herdade nos da grande patria.

proxirna, cantar o primeiro Sejas a chama miraculo
galo. sa que confunde os per-

Na expressão de Jesus juros, que anirna os tími·
havia como que a irradia- dos e glorifica os que mor

ção de um poder que con I rem por tua honra, em de
fundia todos aqueles espi feza do sólo que herdaram
ritos, aciosos mas tímidos daqueles que te souberam
ante a grandeza da sen r cultuar ás mãos de Frei
tença proferida. Henrique.

Os seus olhos, - esses Sejas sempre conosco,
olhos que seculos depois divino sacramento.
Da Vinci procuraria dar
vida na tela imortal - pa
reciam vêr muito longe,
n'uma supervisão de pre
destinado a marcha evo
lutiva da humanidade. Pe
gou do pão Repartiu o

Rio, 15 - «Nosso desejo é que tu

Regressou hoje d- sua do isto se f'aça o rnais bre
viagem á Baia o general ve possível. Todavia cabe
l-:'or ta Barbosa presidente ser esclarecido que não pa

Comemorando a pas- I bras do alto comercio do Conselho Nacional de 'roce aconselhsvel transpor
d d t de 19 e industria, alem_ de cres petróleo fafando á im- tar para a Baia a distilar ia

sagem a a a
prensa antes de embarcar existente em S. Paulo, por

de abril, que em noss.o cido numero de fami- na capital baiana declarou que está não sendo das
país é dia de, festa .r.aci lias

-

que já r xistern 42 poços rnais moslernas incorreria
onal por marcar rnats um Abrindo a sessão fa em nosso campo petraliíe- no r is ,o de ser abandona
natalício do Orande Pre lau o prefeito Leônidas r o alguns dos quais e rn

sidente Vargas, realizou Herbster, que em breves franca produção. Referin-
do se-ao serviço de perfu

se na sede social do �alavr ",s explic�: a fina rações o entrevistado Iez
..Clube Aimoré) uma lidsde da r eurnao. Con ver que no momento näo
sessão cívica em que vidando. ao terminar, os se pode contar com no

tomaram parte autorida- presentes para de pé, ou; I s?�das tendo em vista as

.. im rrensa clero mern- virem o Hino "lacional I dlflculdade� decorrentes ��ces I I I , ,

I' .

'I guerra. Adiantou, todavia CIRURGIA, PARTOS, MO-
.

Finda este, fOI
. da.da que foi concedida ao C N. P LEST lAS DE SENHORAS E

O tl �' a palavra ao pnmeiro clausula de prioridade pa CRIANÇAS

mun O em OnG orador, dr. Arlindo 00-1 ra B\3US mgt:riais,· mercé DOENÇAS INTERNAS ElJ
dov e apo :ao segundo, da qual. sera conse .vada ��f:I�A'iRf�ittrtbPA�
dr

-

Alvaro BJtdlhl que
e mantida em fun�lOn� R AMENTf: 1\0 HQSPITAL.: ,

.

monto teda a maquinaria SAO JOSEdiscorreram com raro e xisten te. Perguntado 50-
brilho e abundancia de bre a montagem de uma ATENDE CHAManOS I
conceitos, sobre a per- grande dis ilaria no rscon II llUßLQ3ER HfiRA

'1sonalidade do i n dito cavo baiano o .. general Rua Preso E Pessoa 206
Presidente Getulio Var Horta Bai bosa drei rou: . � . ,

ga�, figura maxima da é

nacionalidade brasileira
no presente histot ico que
vivemos. Faz anos no proximo

I
Querendo apresentar des

Ambos os oradores dia 29, D. Pio de Freitas, de hoje as suas melhores
foram vivamente íelici- virtuoso bispo da diocese felicitações ao ilustrado an

t d I t Pertencendo a essa pIei

ltisme,
.Correio do Povo>a os p� as presen es: ade brilhante de sacerdo- faz votos a Deus pela ronTumlnou a

s�ielllda'l tes brasileiros, de espirita servação de tão preci,Jde ao so ln do HInO Na- e coração votados aos de 5a existencia
ciona! veres ja Religião e do Ci

•

lVismo, )'Iotavel tem sido a-{
• atu3ção do ilustre aniver- f

Se'm'a na sarlall� 1 testa da

diOCel!se, a utt;l tempo congregan,
do e dir�indo, como ver'

SANTA -dadei:o pastor de aJ:nas, os
seus Inumeros amigos e

fiéis, para que dos princi
pios divinos da Fé e da

A Egreja comemora a I Es�e.rança s�rjam .

e

Semana da Paixão de Je r�t� fiquem os dIVI!10S prt�
sus. Alfaias e {Caramentos: ClplOS d� .

a mor da �atrta
têm a côr rouxa Os alta.!

que sLanttflca e cons�gra.
res estão desnudos Ha,

. DOlado de esc?Ihlda _

e

pel_a gravidade das' naves, I
vasta cultura, mUI�?s .

sao

uma suave tristeza que to lOS seus trab�lhos Ja dlvul
ca a todos. através dos gados pela tl�prensa, to

cantos graves e pausados I dos �les tO�lftcados por
dos sacerdotes. I uma ImpreSSIOnante verda

Quarta-feira de Trevas! d� em .Nosso Senhor Je. "ELIXIR DE NOGUEIRA"
A cunfusão da turba acuti. sus Cf1�to, que o� .

torna CONHECIDO HÁ 85 ANOS

lada pelos farizeus, confun- verdadelran.ente dIstintos. I VENDE_:_SE SM TODA PARTE,

dida pelos escribas, depois
daquela radiosa manhã de
Ramos

E vem a Quinta.feira de

Endoenças- A negação de
Pedro. O beijo traidor de contra Ber�im e portos balticos ale-mães
Judas.
Sexta.feira Santa. Santa Londres, 21 (U. P) -Ilifax» e outros rf.ali�aram estavam fumegando. Avi·

pelo sacrificío de Deus fei Nume;osas forças de bwn- ações sumamente violentas ões de reconhecimento ae·
to Homem quando a Ci-I bardF.ir·os britanicos ataca' cont-a os portos b3lticos reo cc.ustataram que as ci
catle deicida não era mais' fam violentamente Berlim, de Stctin e Rostock. dades estão encobertas de
que um simbolo desta hu Rostock e Stetín, n� pri· Enquanto os bombardei grandes nuvens de fuma
manidaqe que ha de sem meira incursão triplice de ros devar.tavarl'i às indus ça. Em Rostock os pilo
pre crêr e negar, crear e· grande escala q Je �e rea tri S altmã; na data do a· tos de reconhfcimento no
destruir, sacudida. por to lisa contra a Alemanha niversario de Hitler, os Ca· taram que ainda não ha
da" as paixões, envinagra desde o inido da guerra. ças bombardeiros efetua· viam �id-o extintos oito
da por todos 0.$ interesses Em conjunto perderam-se vam um de seus maiores grEndes incendios, cujosSábado Aleluia!' Hosa 31 aparelhos nos tres al,,- assaltos da guerra contra enormes fócos eram pernas! . '. A liturgi_a recobra ques, o que indica que as os Gistflmas de defesa do centivtis a mais de cento
o seu aspéto festivo, pre fotÇ1S incursoras deveriam inimigo na rrgiãú noroeste e trinta quilometras.nuncio do que será o dia estar integraJas por uns da ALmaniH, Holand� e N() ataque foram alve
seguinte, o amanhã da Res- seiscentos aviõ�s. Os bom B:lgica, cumprindo' a sua jados principalmente laS
surreição -da Idea, segundo bardeiros bi motores eMas missão sem experimentJr I grandes fabricas de aviõ�s
as profecias. quito', tionsiderados os nsnhqma perd a. Hoinkd.
Porque n0 terceiro dia, mais velozes do mundo, ti- Londres, 2l ....fU. p) - Para chog:u a Stelin os

procuravam 'o sepulcro de veram a seu CHgO o ata Stetín e Rostock, dez ho aviõ!s britanicos voaram
Arimatéa para chorarem o que contra Berlim, enquan- r3S depois do atõque des ,650 milhas. O vôo :Ie ida
<Iivino Rabi, as santas mu- to os quad i-motores cHa encadeado pela Raf, ainda e volta cobriu 1.300 milhas.
lheres encontraraID·n'o a- j��-�������������������������������.berio! I

I���;�;�:�l;t��;��:��:�� I �WeB p s t a k B oa V i t ó r ia
Esses 03 ultimos passos �-

da via sacra! O maior Concurso do Rádio BrasileiroProcuremos, como as

santas mulheres da Galiléa. Um premio de 10.000 CRUZEIROS, para quemo espirito de Deus que

eS-1tá sempre presente em to' acertar o mês e o ano
.

do fím das hostilidades
da parte E oremos, nesta Transcorrendo no proxfmo dia lOde

'" Pasquoa, aos pés do altar, i Sintonizem sellS aparelhos para a RADIO NACIONAL do Rio de )aneiro, maio mais um aniversario de publicidade, orelembrando a sua gloriosa I TODAS AS TERÇAS Ff..IRAS, ás 22 horas em ponto e ouçam o famo�o «Correio}) deixará de circular no sabado diapassacrem por este mundo· Programa dos cT r i g ê m.. e o s V o c a I ist a s�, afim d� se h,·bill·taroßl aoI:> '
. -. 1. de maio, para reaparecer naquela data emna mais admiravel obra de I PREMIO UN!CO de 100rO Cruzeiros, O MAIOR PREMIO ATE' HOJE )renuncia e redenção de que i DISTRIBUIDO PELO RADIO NO BRASIL. edição especial comemorativa .de tã.) grata efe�

ha historia. . :�������.I��.�������������������il�' méride

Santiago - Em uma _en·
trevista coletiva aos jorna·
listas o vice-presidente dos (Decreto-lei n. 4.081 de
Estados Unidos, Henry 3 II 1942)
W�llace declarou qu.e de- O Ddpart"lmento. Esta.
�.9IS da �ue.rr� _ a_� l�ver-� dual de Estalístic3, órgão

I �?es de Ci:lPlfllIS �-urte al�e en<:arregado, no tstado, da
rlCan�s na_ Amel.1C8 �3tma ex�cução do Rl:lgistro ln

I
deverao ser flscahsa�as dustrial,. leva ao conheéi

I P?r uma Junta Internaclo menta de todos os interes·nal sados que êsse registo se-
Londres, 15 (R.) - Ro..

mel terminou a sua reli·rá obrigatbrio para todas rada. Seus homens permaas firmas industriais que llt'cem agora atrás do quefuncionaram durante (} ano
a propria Berlim confessade 1942. \ ser a .ultima linha de de-Por o�tro lado, o Servi fesa na Tunísia, aguarço Estathtícl da Previdên dando o ataque combina.da e Trabalho, orgão cen- do do Primc:iro e do Oita.tralizador dos resultados
va Ex�rcitos, auxiliado sdesse mesmo reg-isto. dis- ptlas forças francesas e apondo .de completo cada:; mericanas.tro, acha se plenamente ha

bilitadü a aplicar as sanções
penais enunciadas em lei á
queles quP, culposamente,
incorrerem em qualquer
tr�msgresBão ao disposto
na mencionada lei, que pre
vê multas até Cr$ 20.000,00.
Assim, pcis, devem todos

estar preparados parà. a

qualquer momento, aten
dendo a aviso geral Ja A
gência de Estatística do mu

nicíp.io onde tiverem sedE,
apresentarem se munidos
de todos os dados rf'lati·
vos ás suás indústrias Ê!>
ses dados, entre outros, são:

1) - CapitG'1 emprega
do (em terrenos, edifícios,
instal�ções, casos para ope
rários etc);
2) - Pessoal empregildo

e respectivas nacionalida-
des; ENVELOPES A�3) - Média memal do SAU'ftr O 'UIdispendido com opelários; IIJ.C·IP��.)'_�rc-I4�
4) - Produção (discri-. ;mminada � .

verificados o�' 5�'\),�.�,'.';;'·;:··
preços medlO!> por produ- �,,\--, ... :.:.;"""'........�
to);

5) - Produção em fStO'
que;

i��6) - Consumo estoque �-
de mllterias primas com AI8S respectivas quantida j
des e valores; . :" AA

7) - Potencia dos ß,lC- -��_....�"'-
tores eletriccs utilizados REFRE�CANTE - DIGESTIVO
€i ANTI-ACIDO - SABOROSO:

8} - Maquioario e a

parelhamento emprega
dos na industria.

"Ultima linha
de detesa na

Tunisia"\
\

Argel. - O 5 o Exercito
norte americano, so b o' co
mando do general Patton,
f{z junção com o 8.0 E
xercito Britanico, coman·
dado pelo general Mont
gomery. A reunião destas
poderosas forças constitue
uma tremenda ameaça para
� -forças de ROlYtel que
fogem

-

em direção de Tu· •

nis.

Q. G. Aliado no Norte
da Africa, 15 (R.) � Des
de o inicio da ofensiva
contra a Linha Marelh as

forças aliadas já caplura
ram mais de 30 mil pri
sioneiros do «eixo., pan'
do t:mbem fora de com
bate c�rca de 300 veiculos
motorizados.
Quanlo aos prisioneiros

nota-se, agora, que está
se elevando a proporção
dos alemães capturados em

relação aos soldados italia'
nos. foram aprisionado s

23.000 italianos e 7 000 2-.

lemães, o que representa a

proporção de 3 italiarL s

para cada ale' ão. Antes, li
proporção era da 6 pa ra l.

"CORREIO DO POVO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Correi do IJovo

t t BD
lU t·os

da 'Sociedade Recreativa "OARIBALDI"
DENOMINAÇÃO, fiNS E SÉDE DA SOCIEDADE

Da duração e fundo social
,

.Artigo 2.0 -- Sua duração terá tempo índe
terminado e o fundo social constituir-se á das doa
ções que receber e mensalídeues e joias que ar
recada� .

Da administll'ação

Direitos e deveres dos socios

Alugam-se

BANGO INDUSTRIA· E GOMERGm
DE SANTA CATARINA S; A.
CAPnAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agen�ia : JARllGUA'
R�a Cei. Emílio JOlirdan,115 - Caixa, 10 - End. Telegr. INCO

MATRIZ: ITAJAl

Portaria ß. 141
o prdeito Municipal de JIHoguá, na confor

midade ao disposto no art. 5° do decrete-lei 0.1202
de 8 de libril de 1939;

.

Exonera, a pedido, WI�LY' HARRY FEUX
WENSERSKY, do cargo de motorista desta Prefei
tUfa.

COMUNIQUE SE
Prefeitura Municipal de JarBguá, em_15 de março
de 1943.

aßs.) LEONIDAS C. HERBSTER

Portaria n. 141

Sabado 24 de Abril de 1943

Decretos de 13 Abril de 19431�!u%���ud�,�lc�li:d�br�
. . . .

. I restdeute neste distritoO preteíto MUllI':}'pIH resolve:
em Garibaldi sendo filha

. CO:.lCEDER �ICENÇA de acordo com I) art. de Wilhelm Borchardt e'167 do _decre:o-Iel n, 700 de 28 de outubro de 1942: da Alma Baumann.JOAO- TOSINI. ocupante do cargo de Inte n J .•
'

13 - 4 - 43dente dtstrttal de Hausa, de 90 días de licença aragua, .

CÜl1fOflL9 solicitou. Edital D. 1490
DESIGNAR de acordo com o art. 15, Hem V. João Andregouí e Nor-

Artigo 1.0 - Com a denominação de "SaCI ß soclédade ser extinta, devendo seu patrlmonío do decreto leí n, 700 de 28 de outubro de 1942: ma M Dornbuch.
fDADE RECREATIVA GARIBALDI", e nesta data reverter 8 um firn de utilidade publica. RAUL MASSANEIRO, ocupante do cargo de Ele, _br6sileiro scltell?fundada ums assocíaçäo que terá por fim propor Artigo 10,0 - To?us es casos omi�Bos nestes

I
Auxilia� de escrita. da Jutedeneta de Hausa, para sspeteíro, nasceu em TI

clonar a seus soctos recreações licitas e por sé- estatutos seräo resolvidos pela díretoríe. ad rete- subsutuír 0 respectivo Intendente durante o im jucas em 14 da �e.z.em-{!e oIugar "Garlbaldí'', no prímeíro distrito do I rendum da assembléia geral pedlmento legal do mesmo. bro d.e 1918, doml�lhad.omunícípío de Jaraguá. Artige t l.o - São soeíos fundadores da so !'!OMEAR de acordo com o tut. 15 item IV, e residente neste dístrt-
cíedade os senhores Walter Marquardt Junior, co- do decreto lei n. 700 de 28 de outubro de 1942: to nesta cidade. sendo
mer clârlo, FIdelis WoH, comerciário, Augu@to Mau- ELISA9ETH PAPP,· coraplem entartata pata filho de Antonio And�e
rer, comerciário, Rodolf�) Voigt João SteiJien exercer, interinamente o cargo de protessors não goUi e de ADa Pílandtm.
Francisco Lenert, Oourado Weler, Bertoldo Klug� títulade da Escole Isolada -Duque de Caxias. do Ela, brasil.eira, soltel-
e Alfredo Kluge, lavradores, braslleíros residentes lagar Jararaca. r a, domesucs, nasceu
em Garíbaldí.

-,

8SflJ LEONIDAS CABRAL HERBSTER em juraguä em 18 de
Artigo 12- - A diretoria que regerá os des- maío de .1926 domicílía-

tinos sociais até fim deste aao, pois é anual seu da e residente neste dís-
mandato, será eonstítutda dos senhores Walttr PREfEITURA MU!") ReD'istro Civil tríto nesta cidade, sen-

Artigo ,3;0 -' A socledade será admíaíatrade Marqu('Tdt Junior, como presidente, Augusto Mau CIPAL DE JARAOUÂ" do flIta de Oscar G. A.
por uma diretoria composta de quatro membros, rer. vice prestdente, Fidetie Wolf, como secretario -' Dornbuch e de Aurelte
sendo um presidente, um vice presidente um se. e Rodolfo Voiçt, como tesoureiro. Edital to' Artur Mueller, Escrivão e 0- Dornbuch.
crstarto e um tesoureiro, a qual sêrá eleita anu J!lraguá, 11 de abril de 1943.

ficial do Registro Civil do 1. Jaraguä, 1.4-3--13.De ordem do sr, Pre- Distrito da Comarca de jara-almente por assembléía geral DO ultimo domingo Walter Marquart Jur. Presidente. feito Municipal torno guá, Estado de Santa Catari-do ano em que se expirar o mandado anterior, Augusto Maurer vice-presidente na, Brasil. ,

§ 1.0 - A eleíção será por maioria de votos, Fidetis , Wolf Secretario publico que durante o faz saber que compareceram
sendo 08 seus membros substltuídos em seus im- R d I'" V' T j cerreute mês de Abrir ar-

no cartorio exibindo os doeu-
_ ., U O 10 o�gt esoura ro mentos exigidos pela lei afimpedimentos ou eusencla na ordem, de eolccaçäo. RECONHEÇO verdadeira a firma supra de Wal- reeada se na Tesouraria de se habilitarem para casar-se:§ 2.0 - A ree)eiçAo será permitida. ,ter Marquardt Jn'l'., Augusto Maurer, Fidelis Wolf da Prefeitura Municipal Edital 11. 1488§ 3.0 - Ao presidente caberá administrar 8 e de Rudolfo Voigt, do que dou fé. d J

.

I t�ociedade e representaI-a judicial e extrajudicial Em test. (sinal pubHc(,) da verdade. e .aragua e na n .en ArtibsDo Murara e Ms
mente. Jal'Bguá, 20 de ábril de 1943, dencla de Hansa, o Im- tilde Behnke.

§ 4.0 - O secretario terá a seu cargo a es TabeHlio: MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO posto Predial, relativo ao Ela, brasileiro, eolte!
critul'açâo getal da sociedade, menos a d08 livros 1 semestre ro, lavrador, nll8ceu em
(Caixa e mensalidades, que ficarão a cargo do te·

C L li B Ja. _) .. 0- R E' Não satisfazendo o pa. Jusguá em 24 de abril
soure!r:>, ao qual tambem cabe a guarda dos va .l'S.

.

,....
.

-

• "de 1916, domiciliado e
lores da sociedade, fazer cobranças e pagame'fl CONVITE f{am�nto n� re.fen.do mes, residente neste distrito
tos, estes quanjo 8utorisado8 pelo presidentp. Grande bOI'le de Alelul'a !I�ara o contnbumte �u- r,m Retorcida, sendo fi

JeIto á multa de 20.; 50- lho da Francisco Murara
Em 24 de abril de 1943. bre o imposto no pri. e AdeJina M. MUfafa.

Em nome da Diretoria deste Club, tmho a grata meiro mez, sendo então Ela, brasileira, solteirs,
Artigo 4.0 - pederá ser socio todo cidadão. satisfação de convidar os srs. associados e dd. famílias, feita a �wbrança ju- lavrador, Dasceu em J8'-brasileiro, maior (Ie 18 anol!l, que tenha sido pro para o grande baile de Aleluia, que será realizado em dicialmeute. raguá em 8 (ie julho de

posto por outrQ e te�ba- pago a j'lia respetiva. a' noite de 24 do corrente, com inicio ás 21 horas. fm 1914, domiciliada e resi-
, § 1 .. 0 - OS SOCIOS terAo direito de frequen em sua séde social. (Mesas a reservar, com o sr, An. T<s::>raria da Prefeitu:, dente nestA, distrto em
tar 8 8éde social, recreações da 8ooiedade, votar gelo Beneta' na séde do Olub). O Sec 'ttario ra Municipal de Jara. Francisco de Paula sen
e serem votados para cargos da diretoria, uma guá, 9 de Abril de 1943 do filba de Max Bebr· ke
vez estejam quites com os cofres 80ciai8. e Wallierka K. Behnke.

§ 2-0 - Os socios ficam obrigados, sob pena S Of
f. Vcsgerau Jaraguá, 13 - 4 - 43

de perda dos respetivos direitos, a cumprirem e8- ecça-O' I" C I" a I' - Tesoureiro Edital n. 1469
tas e8tatutos, 88 determinações das assembleiu e Helmuth Kickhoefel e
-da dJretoria, comportando se corretamente no re.

----,-----"----- Alida Borchardt .
.cinto 80cia1. PREfEITURA MU�ICIPAL DE JARAGUÁ '�_______ Ele, brasileiro, solteiro

§ 3.0 - Anulilmentfl, na assembleia geral Requerimentos Despachados � XA.ROPE lavrador, naseu em Blu-
que elegerá a Dova diretoria será fixada 8 jofa Dia 25j3/43.

•

/
'.

, O' 5 5
.'

menau em 24 de novem
e mensalidade do aLO seguinte. 5372 _ Delfiori Lenzi _ Requer licença bro' de 1918 domiciliado

construir caS8 madeira em terras de Francisco
e residente DO distrito

Dhlposiçõe8 gerais Lenzi, á estrada Rib. Grande do Norta Idem, idem, de Blume,nau em Musa
id

AJUDA ACOMIATER A \
.

faoduba, sendo filho de Assl'na-turas doA t' � E b'
em. TOSSE E. RESfRIADOS

.', \Vilhelm vl'ckboefel e de,
r 19o �.o -

I
o rlglltoria a organisação de 5.373 - Antonio. Bockor - Requer liceflça � *.. " CORREIO DO POVOfestejos ch,;icos nas datas '08cionaI8, ;c'Olaborando- construir buriglliow de maferial em seu 'terreno A (ross SG.PQDE FAZlIIIIM J EmUia Krueger Anual: Cr. $ 20,00tJ6 com 8S autoridades para esse fim. rua Rio Branco _ Idem, idem, idem. Ela, brasileira, soltei

- Artigo 6;0 - .Anualmente, ao terminar seu 5.376 _ Com. e Ind. Germano Stein S/A ra, lavradora, nasceu em Pagamento adiantado
ma�dato a dlret�na pre8�rá eon�s da 8u�ad Requerem alvará cHabite.se» sua 88sa parte re- ���������������__�_.�����������mi0l8Atrat?Ao.7' . 8idenc!8, sita á rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1114r Jgo .0 - Os SOClOS nllo respondem sub- - Idem. idem Idem.lidiariamente pelos deveres sociais., 5.37'7 '- Silvestre Uartinicowsky - RequerArUgo 8.� - Estes estatutos so.mente pode- licença pintura externa sua casa sfta ru'8 7 derAo se.r modifIcados por assembleIa geral para Setembro. em Hansa - Idem, idem, idem.esse fll� convocada e com a preseLça de metade 5.390 - Reir,loldo Stein - Requer licença ,aber�os 'SOClOS e votaçllo de dois terços dos que es-. tu ra uma janela na parede lat-eral direita sua catIverem presentes. , .; _

138 em construçäo � .'\rquive se.ArtIg.o 9.0 �, Somente nas condlçoes do ar- _5.391 - Gersldino Vieira - Requer licenn.attgo anterIOr e com menos de dez soci08 poderá estabelecer-se com engenho de açucar á eEtrad3
Rio da Luz ---,- A' vista da inlormaçAo como ff.

quer.
5.392 - Lothar - S6nnenh<hl - Rl:quer trans

ferencitt para Orlando S-carpelli impostos seus
autümoveis aluguel e cllminhllúsinho - Idem, idEm
idem.diversos predios no quadr.o urbano 5397 - Ernesto Dani�l Mathias - Requel'da cidade.

,

baixa. Imposto. relativo seu cargo dA mola Idem,
Informações com a firma idem, idem.

EnO'enbo Rau L.-m.-tada
5398 - AlviDo Zinke - Requer transferencia

8 seu nome impoLto terreDo cem 3500 mttf2. e ad
quirido de Joäo e Benjamin Danna - Idem, idem
idem.

5.399 - Carlos Wolf - Requer tansferencis
seu nome imposto terreno cem 200.000 mtr82, sito
estrada Jaraguá Alto e adquirido de Eurico Ittner
Idem, idem, idem_

5400 - Gui!hemle Hass - Requer trsnsfe
rencia para Emilio Si�werdt, imposto relativo ter
reno com 135.000 mtrs2. sito estrada Rib. Javaly
Idem, idem, idem.

5.401 - Curt Hass - mequer transferencia
pa.ra Werner Brauo, imposto terreno com 124.500
mtn12 sito estrada Ribeirão Javaly Idem, idem,
idem.

Secretarill da Prefeitura Municipal de Jaragua,
em 31 de Março de 1943.

Rena!o Sl1ns- Se cretario

E para qce chegue ao conhe
cimento de todos mandei o pres
sente edital que se-rá publicado
pela imprensa e em cartoríe on

de será afixado durante 15dias.
Si alg:.It�m souber é!e al

gum impedimt nto, acuse
os para os fins legais.

Escrivão e

Oficial do Registro Civil
Artur :Muller

�tRHENTo
",tOE1ROS'

{�)

Máquinas operatrizes
Máquinas de escrever. e calcular

Motores elétricos e Cont�ntos para luz

Material elétríc� -piàra instalações
Arados e Descascadores· de arroz

Bom b -a s, Valvulas de pe
Serras circulares, de f ita, para engenho, de atorar

Rebôlos de esnleril'

Valvulas para vapôr e ar, Manometros e Gachetas

Material de transmissão

Aparelhos de sólda á acetileno e cl eletricidade
Material de soldagem
Ferramentas .. :... Oleos e Graxas

'CARLOS HOEPCKE

Filiais em: Blumenau, Brusque, Florian'opolis Joinvile, Lages
e Hio do Sul; Agencias em: jaraguá. Caçador. Creciuma, La
guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe. São Francisco e
'fubarão; Porto União' Slib-Agencias em : [ndaial Hamonia São
Joaquim e Tijucas; Escj'it01'ios em: Concórdia Gaspar T�ió e

\]russangaj Em instalaçãO - Canoinhas. Orlean� Salto'Grande
. Rio Negrinho e Arärar.guá

' ,

faz todas as operações bancarias n6 Paiz,
-como cobranças, descontos e caução de titulas de ex

partação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do paiz, medi .nte taxas modica<;.

ABONA EM CjCORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição, sem aviso, com retiradas livres

p�ra quaisquer importancia-s 2 ajo
Com aviso previa (retiradas diarias até 1.000,00)" 3 ajo
Depositas Populares Limitados (até 10 milcru

zeiro:;) deoositos iniciais a partir de 20 O
sub sequentes ai partir de 5,00 4 %

Prazo fixa de 6 meses 5 ajo
Prazo fixo de 1 <,no Ö % n Prefeito Municlpcd de ,JarBgná, na contor
Os juros são pc::;rOB ou capitalizados semest�almente rnidad,e do disposto no art. 5,0 do decrete-lei n. - .

1.202 de 8 de abril de 1939; .

A economia é a baSEl da prosperidade Exonera.8 pedido, a c( ntar df3 1.0 do correD-

Deposite as suas economi�s no te mês HARRY QIESE, do cargo de professor
Banco Industria e Comercio de Sant3 Catarina S;A da Escola Isoltlda "Duque de Cßxi.eF-" de Jararaca

ICOMUNIQUE SE
H O R A R I O: - Das 9,30 ás t 1,30 e das 14 ás 15, Prefeitura Municipal de Jaraguá, 15 de março de

Sabados: D_s 9 ás 1100, 1943-
-

.

----........-,- _,_--�_.--=-._-, ...__--;__ .. __ ·_�::=.. � .. _-:-_·- CiO�� �

COMERCIO
s. A.

Mal, jz: fLORIANOPOLIS - Fililles: BLUMENAU. JO!NVILLE, CRU
ZEtRO, LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruario (m TUBARÃO

, ..
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(sob inspeção federal permanente)
Diretor: DrLuiz Anibal Calderari

Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná
Estão, em pleno funcionamento as aulas de
admissão á � a. serie do Curso Fundamental

Nos mezes de Dezembro e Janeiro 11", aulas deste
curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comercia do Paraná
(ESCOLA REMINOTON)

J Fiscalisada pelo Ooverno Federal
CURSOS: Propedeutico, Perito _Contacor e Au'
xiliar de comércio. Internato e Externato,

e Ca

n:! a pomada idr a

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

IOUAL

A Farmácia Cruz,
Ce Avaré, (S,Paulo)
curou com a cMl
NANCORA· ülce
ras que-nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinvill=, curou com

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

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

latinhas originais com o emblema simbólico acima.
Recusem imitações I Exijam a verdadeira MINAN·

.

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

Sábado 24 de Abril de 1942

ßinasio
,

.

ParlhBllOn Paranaense Ced ro ea

Pomada MjnancoraMal. Deodoro, 84 LOTHAR, SONNEN.HOHL Teleíone numero 6..

Bieie/etas
Casemiras ti Brin! .. Capas de
Gabardine para homens, se
nhceas e escolares. .. Ternos
casemtea e brim .. Blusas de

gabardine., couro e seda, etc.

Precos nunca vistos
,

Pneus, Camaras, Peças, Aces ..

sorios .. OFICINA MECANICA
RADiOS

Fazendas

11'Tl1'-. tr II

Material Bletrico Bill geral "

;-11/IIC,! , ,

Preços baratissimos·· erUZetro

COl11pra--se . Cedro ,e .Canela
em tórasepranchas.Paga"$e beln.

E' Um produto dos Laboratorios «MINANCORA,

«Inàustria nB Calçaàos Gosch Irmãos S. A.»I"===-o=::::=�====<� Casa Real �� . Tamaras, Ameixas, Passas nac, Q

00
e estrangeiras.-Artigos p. pascoa JaPassas marca "Chochita"

� Proprietario: JOSÉ ALBUS �
�1ÇI(x::.::ax::::::ll:c::::llx::::::llc:JJClIC::Ill::::::IOIO:,ClCx::::::lIx::::::lIIiC:IO(liC:Ic::n:::::oc:x�Palace Hotel

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

Rua Bar ão do Rio Branco n. 62
Todos quartos de apartamentos, com agua

corrente, quente e fria
Elevador . Frigorifico . Cosinha äe I.a ordern

Salas äe amostras psre os srs. v.eisntes
Automovel na Estação

C U R I T I B A PARANA' BRASIL

Is eríaseas e$�ão sempre eXln�S,.
tas aos�eriyos da c�ijuelm;h�" iiäo .

espere" Seu fnhb��Ul dev� t1]m:�r
TOSSEINA BERGAJv10a

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

Peça Ca sua Farmácia ou à Caixa Pcstol, 1961 - S. Paulo

-----------------:;A..3. f-ETTJN", ,"7""'"

Fartnacia Nova
C««(«»)»»J�o<<:C«co»nl>>
FARMllCIA IGUASSU'
Joinvile Rua 15 de Ncv. 468
Especialidades farmaceuticas nacionais e extrangeiras

Perfumarias _' Homeopatia

a
indo

Procure SeID Falta

CASA PIEPER
.J o,i n v i l l e

CONTRA o IMP�,L.UDISMO
•

de ROBERTO M. HORST:
-.�

a que dispõe de maior sortimento na praça e oferece
seus artigos á preços vantajosos. J

Rua Marecha Deodoro, 30 Jaraguâ

Propriedade e direção tecnica: Clarindo T. Morais

.«.«�"»�O«««"«�K.
1-

Combalem todas as febres palustres. COI1)O a

malaria, maleita. sezão. tremedeiras e

intermitentes

Angico,

Adolf Hermann Schultze
FABRICA DE MOVEIS

Especialidades em bancos escolares.

Rua RiQ Branco,964 Jaraguá

Alguns frascos do' maravilho
so especifico -PEITORAL DE
ANGICO" PElOTENSE _ cu
raram radícalmerue uma bron
quite cronica que me acabrunha
va há muito tempo o Sr. A. P.
de Araujo Correia.
O abaixo assinado atesta que,

sofrendo ha longo ternpo de
uma forte bronquite se curou
radicalmente com o uso de al
guns vidros do PEITORAL DE
ANGICO PElOTENSE
Pelotas - Antonio Pinto de

Araujo Correia.
ATESTADO do cidadão Alfre
do josê-de Matos aconselhan
do o uso de REITORAL DE
ANGINO PElOTENSE' em vis
ta do resultado obtido pelo
mesmo cidadão :

AOS QUE SOfREM - Illrno,
Farmaceutíço Dr. Domingos da
Silva Pinto. - Alfredo José de
Matos, sofrendo da laringe; de
sesperado dos recursos médicos
e aconselhado por um amigo,
recorreu ao afamado PEITORAL
DE ANGICO PElOTENSE. e

logo sentiu os beneficos resulta
dos com o uso de fráscos : por
isso aconselha aos que sofrem
do mesmo incômodo o PEITO
RAL DE ANGICO PElOTENSE
_ Pel6tas.

Alfredo José Matos
Confirmo este atestado Dr. E.

L Ferreira de Araujo (Firma re

conhecida.)
.

licença N. 511 de 26 de Mar
ço de 1906.

•

Deposito geral: Leboratório
Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas _ Rio G. do Sul

Vende-se em toda a parte

a

Milhares de artigos de toda .
a especte, aos

preços mais vantajosos.

·�S •

25

SO

DR. LUIZ D'E SOUZA
ADVOGADO

Escritorio : Av.' O .. tulio Vargas, 160 - Telefone. 34

Resídencia: Mal Deodoro da Fonseca. 814

Dr. Waldemiro Mazureehen

Medico

Consultoria e residencia : - Rua Mal. Fo.Peixoto, 152

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIX IR 914

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

_rooIi1UßrooErmI!10DflJJEWllrool1lril!liUiMil�
�. �

I RODBrlo ßrantlDBrg I
IceI. Emitia Jourdan, 62 � Telelone, 791
(I Lenhal,.dPdiCatdab· I
�(de coivara) la. qua I a f, me ro cu JCO ou

�t1§I
. carrada Cr. $ 12,00. �

I Lenha para forno, etc, Entrega a domicilio. 13
� 'Pedidos á �
� Roberto Grandberg

. �
.,.il1l'l'llll'l'JgfiW[llWjl'mO&Wlm!mlmm�

A sifilis ataca todo o

organismo
O Figado, o Baço, o Cora-.
ção,o Estômago,os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Reumatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os
Indivíduos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular \

depurativo
Elixir914

,

Inofensivo ao organismo.
AgradaveJ como um lícôr,
Aprovado como auxiliar no
tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. P., sob o n.

26, de 1916 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Liga Joinvilense de Desportos, acaba de conceder a filiação da Associação Atletica Brasil

Está de parabens o es

porte jaraguaense
Pela resolução D. 6143,

o Presidente da Liga [oln
vilense de Desportos.
concedeu em caráter ex
traordlnar io, a Iilíação
da Associação Atletica

Brasil.
Esta pois de parabens

não só a Diretoria da A.
A. Brasil e seu. quadro
social, como tamnem o

esporte' [araguaeuse.

Empataram o Flamengo e
o Brasil

Após uma partida cheia
de Jences eletrizantes, o
flamengo e o Brasil, deí
xaram o gramado ernna
tados por cinco pontos.
Infelismente,a escasaes

do espaço, boje, não nos

permite entrar em de ta

Edição de hoje:
4 pagInas

S. Catarina N 1.171
Ano XXIV

u r. "Correio' Social

Grande corrida no �ia 1 deMaio
o Grande Historiador
Na sua sabedoria, - é imparciaiissimo Na sua visão do

'lJ!undo, - é unico. E porque não vive neste vale de paixões,
de despeitos, de apetites, olha do alto e anota erros e virtudes,
gestos saioadores e atitudes mascarades. oilões chumbados ao

interesse e' nobres elevados pelo carater.
A sua vista alcança todas as distancias. E o seu. trabalho

enche todas as horas. Está em todos os logares; vê todos os cora.

ções Nada lhe escapa; tudo lhe é conhecido.
Contu. que passou. anos nas btbtiotecas para eSC1'el:er a

historia dos pI3VOS, deixou um trabalho incompleto. O Gr�n�
Ilivro dos Destinos, que esse tuetoriôçrato anota. die; a dia. e

complete. infalivel, imortal.desattos Eu creio que Vitor Hugo estaria pensando nele ao escre

são VS ver os versos magnificos da Leqenda dos Seculos t E no entan

to tanto a obra de um como a do outro, como tudo que se [az
e :çe desfaz neste mundo, lá está previsto de anoS. âe seculos no

livro incomporanel desse historiador de povos e de pátrias. As

grandes revoluçJes como os conchavos arranjados fóra do interesse

������.�����7Zl��o7IZim:.�������:.iVZ:m;� I coletivo., a marcha evolutiva das sociedades como G campo âresco

� � dos pequenos agrupamentos humanos, das maiores creações. às

7R; End. Tel. :.OROMAIA. :m I menos importantes iniciativas, - tudo lá esta detalhado. previsto
B Codigos : ?Zl; com datas e detaihes que muitas vezes escapam á historia dos

I�
BORGES, RIBEI RO, � I meios onde se verificaram. Sim., porque esta historia é hU·�la1u�.
A. B. C. õ.a Ed. � A outra é divina. A primeira pode taihor. A segunda e znfah·

===-=
�

.

vel,

� I Em Contu pode haver falhas ...

;m CAIXA POSTAL n. 34 �

.

Ern São Pedro só existem verdades.; .

I
Rua Manoel L. de Andrade, 14 �

TELEFO'llE n. 155 I .

GIL VAL;

7R; Orontes ma'"I-a ;. ANIVERSARIOS VIAJANTES
� ....... Encontra.se entre nós,

• _, Fez anos dia 19 o sr. a serviço de seu cargo,

•
. � � odolfo R ck, filho do sr. o distinto CB.valeiro, sr.

I REPRESENTAÇÕES � Oomimgos Reck. .Iosé Murilo Serra Costa

.� DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS _ REOESPACHOS � - Oh 20 passou o ani- zelcso inspetor do 108-

l;m E M ß A R QUE S • ve�sa'io do sr , Alfredo títuto de Aposentadoria
� Kaiser. dos Industrtarlos, com

SÃO FRANCISCO DO SUL Estado de Sta Catarin Brasil:m - .çom�Jetou mais um Agencia em Blumenau e

� .' a, � nat�ltclo �la 22 a senh�ra Inspetoria Regional em fio

��::.m��7J2;���B&�§o:!m,'5§:�����S7P�:.iVZ���� Asslma fadeI Dutra, Vir· rianopolis.
luosa esposa do sr. Alber Regressou de sua via

to Dutra, agente postal te· gem a Porlu União o sr.

legTáfico. N, y franco. distinto es

_ Tambem a 22 fez a erivâo dó juizo ds co·

nos o sr. Clemente Schio· mare".

chet. -Esteve domingo nes·

- Hoje completa mais ta cidade, tendo nos da

um ano a senhora Otilia B. do o prazer de !ins vis!.

Schmidt, esposa ::lo sr. Ar· ta \; inteligente estutiau
noldo L Schmidt. industri te Feliciano Tom 'liD, a

al. luno do· Seminario de
- Amanhã transcorre I

Hansa.
i:I data _ natalicia do sr, - EEteve nesta cida

Seme Mattar, ativo propli- I de, a serviço da Cia.

etario da "Casa Marly" Construtora da CssaPro·
- OLl 26 compl(>ta mais pria, dI}. qual é chefe da

tim ano o jovem Rui FrEln proflução nos E8tados
.

zd, filho do sr. Felipe de S�nta Catariot!, Par6-

Frenze!. ná ti Rio Grande do Sul,
- No proximo dia 27 Intendeocia de Curitiba,

transcorre a data natalícia u sr Plinio P. Schucho
da senhora Joana B Bios w�ky.
felf, esoos::t do Sr. Eurico ---------
Blod 'd negociante.

- Tamb�lll did 27 feste
I jará mnis um ani versaria a

I senhora Lidia B. Wunder

I lieh, esposa do
-

sr Pado

I Wtlnctf'rli�h mw::anico.

,

lhes.não obstante quere
�OS. salientar. a ótima Promovido pelo clube

�:sClPl1ns do onze Iran Hipico de [araguá, rea
crsquense

.

e a

�.ondut8jliSar se- á domingo 2 de

ex�mplsr �o arbl.trú. maio, na pista da so ete
Na proxima edlçä�, fa l dade local. uma sensa

remos o reläto do Jogo cíonal reunião turftstics
em questão. á qual, estamos certos:

-------------------- não faltarão 08 attcíona
dos.
Dado as ótímas forças

que concorrerão, repr eSocieoaoe OB Desportos Amarica
------------------�----

sentando varíos munícl horas Traviata 57 ktlos
pios do Estado, fi com -Rondador 42 kílos.

petição deverà s'er sen 3. Par êo 400 mts. 17 ho-
sacíonal ra-.

No programa organiza Jambüa 57 kilos

do, constem 8S seguintes Eoneka 58 c

carr eíras: Minerva 60 c

1. Desalte 5 mts, 13 'I'aquarí 58 c

horas; Sapl65 kHQS - Haver à maís

Blguá - 50 ktlos. lo par êcs estes
2. Desafio 500 mts, 15 prtnclpaes.

Terá lugar amanha. com íuieío as 9 horas,
em nossa praça de desportos, sita a rua Mal. Deo
doro, o anunciado torneio, em que tomarão parte
(JS seguintes clubes: _America» - 'Figueirense,
<São Loureço- (Rio do Texto) e União.

Haverá churrascería, bebtuas, doces, cafe,.etc,

A NOITE: B A I L E S O C I A L .

A' noite, no salão da séde, terá lugur ao
baile soclal, sendo este abrilhantado pelo Jazz
Cruzeiro.

E. Guaraní
BAILE

A S. E. Ouaraní convida os seus associados
para o baile de Pascôa, á realizar-se na noite
de ·25 de abril no Salão Sohn, que será abrilhan
tado pelo JAZZ BRASIL

Os interessados que queiram, se inscrever
como sacias, poderão faze·lo até o dia 25 as 18
horas. na Séde da mesma cSalão Sohn», .

s.

Instituto Rocha [,oures
Excl�lsivament6: para molestias de olhos, ouvidos,

naris e garganta.
Uispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

sua especialidade.
Richlirí. Rua do Principe, fone, 334. JOINVILLE

1----

o r a·n d e FES T I VA L
Domingo -- DIA DOIS DE MAIO

em beneficio da Igreja de Rio do Cerro
Terá inicio depois dêi Missa e constara' qe varias divertimen·

tos e jogos diversos. .

.

Cburra.co,bebidas,doces,rifas,tombola�,tiro ao alvo, etc:
ABRILHANTARÁ A fESTA UMA EXCELENT� BANDA MU�Ú:AL

Não percam a tradicional festa do glorioso S. MARÇOS.
A COMISSAO

Ma�eira em ·tõros
Compramos de diversas qualidades

Trater com a

soe. IGUASSU' LTDA.
JARAGUÀRIB. MOLHA

Ernesto Lessmann

-----_.

Tomeml
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

fERRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agricolas

•

Segas rotativas para arados

"CL\LCê\DOL
,

, FRACOS E ANI!MICOS I

INQUfTRill ßRAJlLEIRlI

To..e• -

R•• fri.do.
BronqUite.
Elcrofulo.e
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
•• É UM GERADOR DE SAÚDII.

I

I/, INDUSTRiA DE C,." LÇADOS
i�>". ,�GOSCH lRMÃOS S. A.

I
_. .

JL\RL\GUL\ - fL\NTL\ CL\TL\RIi'!L\ I
.......-------------------_._�._---�

(Ou Rrgulador Vidra
A mulher evitará dôres

Alivia as cólicas uterinas

Empr(·ga·se com vantagem
para combater as i'rt'gula·
ridades das funçõl's perió·

dicas d,IS sp.nhorHs

É calmante e regula
dor �8s5as funções
Fluxo· Sp.datina

CAIXA
Registradora Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebetde's

CLINICA ESPECIALISADA

ORe SADALLA AMIN

. AVÓ! MÃE! FILHA!

Todas devem usar
Encontra se á venda :1 da

ex casa snr.CARLOS MEV.

l<ua Marechal Deodoro da Fonseca, 133 Ver � tratar com o mf'S

mo, em sua residencia,
________..",J_a_ra"""g"-u_á ,I nes ta cidade, á r ua Bc njl

min Constant, n. ,299.

Petrolina Minancora
o Tonico capilar por excelencia.

- Destina· se a m<:ínter uma higiene pedeita do

couro .cabeludo e embelesamento dos cabelos.

Evita a - QUÉDA DOS CABELOS e des

trai a caspJ, por mais rebelde que seja. E um

reme.dio soberano contra toda
.
e qualquér

AfECÇÃO DO COURO CABELUDO.

Em todas as FarOiacias, Drogarias e Perfumarias
Produtos do LABORATORlOS MINANCORA

Joinville.

Fluxo� Senatina.Consultas em Joinville a partir de 22 d� Março

pela sua compruvada efica·
cia é muito rectitada. Deve·
ser usadn com confiança
Fluxo Sedatina

Encontra' se em toda
parte .

Lic DNSP n. 67. de� I
LAVANDO SE COM O SABÃO

S�\\1\O VIRep...-G� DA �<;Í'1f
(� WETZEL INDUSTRIAL
JOINVILlE Virgem Esp

•

eCIalfdade
(Marca registrada)

"

S�eÁ.� 'i/RetA,
.. '.

Esp ECIAlI DADE
da elA., WETZEL INDUSTRIL -JOINVILE

ECONOMISA SE TEMPO E DINHEIRO,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


