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Mensagem de Roosevelt
ao presidente GetulioVargas

•

Sabado, 7 de Fevereiro de 114J ... S. Catarina N. 1.111

o Capitão Antônio de
Lara Ribas, Delegado da
Ordem Política e Social no
Estado de Santa Catarina,
no uso das suas atribui

ções, faz saber a que o pre
sente interessar possa que,
em conBequência da ruptu
ra, por parte do Brasil, das
relªç,ões diplomáticas e ,co·
merciais com a Itália, Ale
manha e J!pão:

1. - Nesta data; decla
ra cassa.das as licenças
para o porte de armas e

os registos de posse, que
tenham sido cuncedidos, cESTA TERRA TEM
anteriormente, por esta De· DONO- •••

legacia, aos súbdito� da�
potências acima menciona- No oeste paranaense

das, bem como ficam sem existiu, conforme narra a

efeito as licenças expedi lenda que hoje está to

das para o comércio./ de mando. vulto de veridica,

)I::::I11:;:::ZCllr::::llCax:::;:ll�x::::.CXCll
,armas; municições ou ma-

um cacIque que, barmndo

teriais explosivos ou que
os passos dos invasores

possam ser utilizados na de sua gleba, bradou a

fabricação de explosivos; a todos que dali se avi·

2. - Os cidadãos nacio. zinham: cEsta terra tem

sc::::xx::lIICI:CXr::::l)(CllCliClIICI: na is das ditas nações de· dono!-
.

--------------------- verão entregar, nest<! Ca- Ag?:,a, na capItal federal,

____' .. pUal, á Secção de Armas planeJando'se a construção

lnsfitufo Rocha Loures e Ml1nicões subordinadas de um monumento aodes·

&. esta Del�gacia, e. no in', tc;�.ido civico selvicola bra

teriar, ás Delegacias de �llelro•.em de seus diários

Policia, as armas, de qual· mcumbldo
.

o sr. Altamiro

quer espécie, que possuem,
Nunes PereIra, que atual

dentro do prazo de 15 me�!e se encontra naquela

dias, improrogáveis; a con I regl.ao do E�tado do Pa·

I
'

.

I rana, de precisar o que há

João Prosdocimo (1 Filh0;11 SANGUENOL ���:di�;:��f;!f�:�o�;�
......
-----------------------

.

nos chegou como persona-

gem digna de admiração
e cujo valor pode ser apon.
tado como um exemplo vi-

oito elementos tônicos. ,!,o á .mocidade de hoje, que
Ja val compreendendo a

razão de todo esse nosso
civismo despertado com o
advento do Estado Novo.
O cacique Ouariraça se:

TONICO DO CÉREBIW rá imortalizado no bronze,
mostrando a todos os bra.

TONICODOS MUSCULOS sildr os quã, mesmo muito
antes de aqui aportarem os

portuguêses que vieram
roubar o seu reino J'á os

,
,

guarams valorosos. pos
suiam todo o arrojo e for.
ça para a luta contra todos
aqueles que lançavam as

vistas sobre a terra que os

viu nascer, força essa, que
c. (>.N.S.P. n. 1992 de 1921 nos foi legada através de

gerações, e gerações.

Rio, 2 (Informa de To·

quio a A. P) - Shigeno
ri' Todo, ministro do ,Ex-

RIO. :- O ministerio da
terior' 'falando á Dieta so-

Agricultura está habilitado
-----.----- bre a atitude japonesa com

a vender pelo preço de � Hitler caírà na prima- relação aos paises sul ame-

custo aparelhos gasogeni vera de 1943 �
rícanos que declar a r a m

os para todo o pais, po,
guerra. ao lapão dissse que

dfndo desde já receber as San Francisco: 4 (United
devido a considerações po

I:!ncomendas dos interessa' Press) - A conhedda co.
liticas 'o governo niponico

t
.

t f
se abstinha de declarar

dos. Tanto a compra de I �en ansa. rancesa Gene

malerial para fC!bricação de

I'
vive Tabouls declarou numa

gasogenio como a ,destes r:portag�m que Hitler caí

para a revenda, sera sem ,ra na pnmavéra de 1943.

pre efetu?da pela Divisão "Uma ativa 5a. coluna" -

de Mat�rial do rderido acrescentou - opéra con·

ministeria, mediante cole tra o chanceler alemão As

ta de preços, salvo casos democracias estão por fim

flsplciais, autolÍzados pelo unidas Os russos teem-no

presidente da Republica. seguro pela garganta. Em

Ultimada a cúleta d& prc' parte alguma da Europa ha

ços, que habilita os for i�dicios de que obte!1ha ê

nec9dórl:!s ao recebimento Xlto a sua prometida nova

das encomendas, serão fi- ?r.d�m. Pelo contrário jà se

xados, pur determinados iniCIOU a colaboração inde

praz;)s e devidamente ::li pendente na Europa, como

vulgcldos, os preços de o refletem os tratad'Js

.aquisição e revenda dlls tcheco polonês., O hitleris

diversas marcas de apZl- mo morrerà nos �ampos

relhos, podendo os interes balcanicos, nG' Russia, na

sados t!scolher quaisquer Pobnia OU na Europa
delas. As encomendas são Central".

. dadas aos fGmrc:::dcrr.:s pe
Ia Divisão do Matei ia! com

prcl.via llutorizélçãu do Mi·
I

nisterio da Agricultura.
As aquisições e revendas

levadaS a efeito, no tocan'

te aos rfflpetivQ@ pag;t.
menlas, que serão realiza

dos mediante cheques c�

mitidos. ,pt lo Ministerio da

Agricultura, ou funcionaria

por ele, designado, - o

bedecerão ás praxes co

merciais vig::nk!i.

o presidente Roosevelt dades. Esse triunfo foi se

enviou a seguinte comuni-Ilado pela rápida e decidida'

cação ao presidente Getu- resolução do vosso gover

lia Vargas: - "Acabo de no e de outros governos Dlretor-proprretarto e HONORATO TOMELIN _._ Caixa Postal, 12 -.- Redator: Joã" Cresp"

receber noticias de que o americanos, que adotaram
====================""=================,========-========�

Brasil cortou as suas rela- resoluções similares. Ami· Ano XXUI .,,. Jaraguá _,.

çöes com a Alemanha, 1- zade pessoal de V. Excia.

talia e la�ão.Assegurou se nes�s�mpos criticas é pa

����������������������������������;��������������������

mais uma vez o apoio do ra mim uma constante íon- Sumner Welles fez de IPrefeito Herbster
. Brasil num momento de en te de inspiração. A segu- declarações sobre os

.

-

carniçada luta contra as for rança �e visão com que resl!ltados da Conte- / Regressou hontern de

ças cujas ações e conduta V. Excia enfrente ames rencia dos Chanceleres

foram condenadas unaníma- ma emergencia em que a-
sua viagem ao norte do

mente pelas 21 republicas gota se encontram o povos WASHINOTON_ O snr. paiz, acompan.h_ado de

americanas. As resoluções de todo o mundo alento .Sumner Welles prestou á sua exrna, família, c sr.

dos ultimos 10 dias na re- grandemente o povo dos Comissão das Relações Ex tenente Leónidas Herbs-

alidade estãototal e brilhan- Estados Unidos". terioras do Senado lníor- ter, prefeito municipal.
temente de acordo com as mações sobre os . resulta-

profeticas manifesta ç õ e s dos da Conferencia do Rio

contidas no telegrama de FRACOS E ANEMICOS I de laneiro. Declarou que Fabrica de esco,.

v. Excia. dia 15 de lanei- . Tom... : a delegação nort&-Ameri-I vas e valsouras

ro, em que me comunica:', VINHO CREOSOTADO na nao fizera qualquer . _ _

va a inauguração da 3a. Do PIo. G. JeIo ... s.. ...... acordo com outros países
Mais uma índustrfa pa-

Reunião Consultiva de MI- &r__,.._.._. americanos relativos ás tro- ra Jaraguá

nistros das Relações Ex- t.... cas de obrigações de im- Os srs. Clemente Schia.

teriores das Republicas A-
R..... portação ou tarifas sobre chet e Anselmo Rocha es-

mericanas no Rio de janei- dori b d
Bmada...

as merca onas em arca as tão ultimando os prepara-

ra. no Rio de' Janeiro. O tivos para instalação em

Aprecio, como aprecia o d C I f'sena or onno y, re erm- nossa cidade, ã rua Rio

Povo de todo o continente, r_� d
'

d I
- d-- o-se as ec araçoes o Branco, de uma fabrica de

com a devida gratidão que VINHO CIEOSOT&DO W II di.

. snr. e es, isse que as escovas e nssouras. a pri
temos contraído, aprecia .- f d

A
6 - .er. •. mesmas oram encoraja 0- meíra. ate' agora, que Jara-

ria direção de v. Excía. t d dras quan o ao esta O as guá vae ·possuir.
soliedariedade continental,

. . - b
'

negociações para o ter ma- É sem duvida digna de

segundo definiu V. Excia. Operando co t os
-

terl d
.

n ra ja- enais e guerra vitais pa todo amparo a iniciativa

no discurso de recepção poneses o
. .

E t d Umais rapr- ra os s a os nidos nos dos Srs Clemente Schia.
aos Ministros de Relações do ca d d

'

U

Exteriores, foi muito reíor
c ça> O mun O parses sul americanos. chef e Anselmo Rôcha, "Vida Domestica"

çada. As republicas ameri Washington, 5 (Uuited procurando datar o muni-

canas conseguirão um tri- Press) - Os circulas ofi O ar. Pres.·dente
cipio de uma industria no- Sempre interessante e reple-

. .

t
. va e que poderá ser,' dada

ta de comentarios e noticias

unfo magnitíco sobre aque- ciais nor e amencanos põe
d a I a cacl'll'dade de fabrico e de

inéditas a revista .Vida 00-

les que trataram de seme- em relêvo o täto de ter o a epub ica a,. ( mestica- que estão fazendo

ar a desunião entre elas e comunicado de hoje do De
materia prima, - o sorgo, circular na sua edição corres-

impedir que emprendessem partamento da Cuerra se gradece o cipó e a fibra de batíä pondente ao mês de fevereiro.

f
.

I
.

d
-- de bastante futuro'

Trata-se de um volume com

uma ação E!ssencial para a re er! o a presença e aviõ- A it d t I
cente. e quarenta paginas, bas-

preservaçãp das suas liber es de caça norte arnerica- propost O O e e· Aos novos industriais tante ilustrado com fotografias

nos do tipo cP. 40- em grama que enviamos ao jaraguaense fazemos votos e desenhos, mormente os que

[ava. Segundo esses meios sr Preside t d R de grande prosperidade. coordenam as creações da mo-

. '" n e a epu· da feminina, cujos figurinos
esta é a primeira imporma- blica, por motivo da ru-

são apresentados de maneira

ção oficial assinalando a t r d I
-

di I ß -. d 5 I t E atJaende, a par de crônicas e

chegada desse tipo de avi
u a e re açoes tp 0- ai e o e e o spor- gravura relativas a acessórios.

ão nas Indias Holandesas, maticas com os paises te Club Não obstante as dIficuldades

Até agora as noticias refe. do Eixo. acabamos de Realiaza se amanhã em
crescentes na ,aquisição de ma·

terias empregadas na industria

rentes ás operações nesse receber a seguinte I es- Bananal, a anunciada fssta grafica o preço do exemplar

setor mencienavam apenas posta:
promovida pelo veterano avulso foi mantido em cinco mil

as «Fortalezas' Voadoras". �Honorato Tom,elt'n e
cg.eleto Esporte Club·, que réios.

O P 40
.

� d
número de Fevereiro pu-

c. e um avião de
J C

congrega em seu qua co bllca novos modêlos de fantasias

caça 'Curtiss» considerado o�o resPL ..
dir �Cor·. os melhores elementos da para o.Carnaval.

O mais rápido do mundo. reio do POVO)) Jaraguã" sociedade loca!.
.

Presidente da Repu· r. � festa de am�nhã, que

blica incumbiu-meagra-
tera ? mesmo bnl�o das Motivo de o...u ..

d
. antertores promOVIda pelo Ih

-.

ecer cumpnmentos Y?§· 5tmpatioo eSelela"', .é-em' 0 ..8ara O Brasil
so telegrama pr_oposlto regosijo á posse da nova

rutura relação diploma· diretoria eleita para o pe·

ticas do Brasil com Ja- riod(i)socialde1942e.l�43.
pão. Itzlia e Alemanha, Alem da.s ,:ompetlçoes,
Cd·

.

S d.
-

(. que se realtzarao na praça

.or laiS au açoes. as· desportes. á noite, no sá-

smado). Alb�rto de An- Ião Bcückheimer terá inicio

dtade Queiros, secreta .. o b�i1e social, para o qual
Tio presidencia.» reina vivo entusiasmo.

Muito agradecemos a

------·----1 gentilesa do convite com

O Japão não declarará que fômos lembrados.

guerra aos paises sul-
americanos

30milcontos
em niqueis
Rio, 2 - A acentuada

falda de niqueis explica a

autorização que o governo
deu á Casa da Moeda pa
ra a nova cunhagem t�tal
de 30 mil contos.
Tambem a. situação do

papel é dificil .Anuncia-se

agora que .a Casa da Moe

da està em ententimentos

cam uma firma carioca a

fim de obter fornecimentos

de papel para fazer dinhei·

roo A falta de papel cau

sou tambem a escasez de

selos.
Sabe-se que a guer

ra é a causadora principalldo fato.

"Complot" inte,.
gralista na Baía
Acrescenta-se agora, a

prcposito da batida da po
IÍcií1 contra o nucleo !inte
grallsta situado na Feira
de Santa Ana, que ali se

tramava um "complot" ver
de, de proporções bem
maiores do que se peno
sava a principio.
Prosseguindo Das suas

diligencias, eiern <de inú
meros documentos com

probaterlos da conspira
ção, inclusive do snr. Pli
nio Salgado, remetidos de

Lisboa, a policia apreen
deu grande quantidade de
material de .guérra, entre

os quais ba1as "dum-dum",
parabélum tlpo fuzil, pis
tolas Colt, bem como nu

merosissimos punhais, que
são as armas preferidas
pelos fascistas.

.

O Ministerio

da. Agricul
tura

habilitado a vender I
aparelhOS de gazone

nio

OSVALDO ARANHA
na presidencia de hon
i'i.Il do (entro Universi-
tario Pá-Americana

BELO HORIZONTE, 2
(A. N.) -- O Centro U-Iniversitario Pã·Ameri::ano

aqui recentemente fundado
contra a quinta colúna, e

legeu seu presidente de
honra o dr. Osvaldo Aran
ha,

ANUNCIEM NESTA
FOLHA.

RIO, 3 - Respondendo
a enquete de "A Noite"
o iL.:erventor do Estado de
Sergipe e tambem o inter
ventor :ia Pará exaltaram
a atitude do Oovêrno Bra·
sileiro rompendo relações
com o eixo, declarando

que essa atitude é motivo
de orgulho para o Brasil.

Porque choras filhinho?
E' qUe! o snr. não quer
adquirir para mim uma Ca
dernela da Credito Mutuo
Predial.

guerra aos mesr.1Os.

Excl1.lfJivamente para molestia8 de olhos, ouvidos,
naris e garganta.

Dispõe de aparelh'Os os mais modernos para exame de
sua especialidade.

Richlin. Rua do Principe. Fon!', 334. JOINVILLE

Matriz em Curitiba - filiais em Joinville e Blumenatl.

Proporcione o

bem estar á sua

familia e a si

propria.
Adquira uma

Geladeira

Norgs
Ao comprar

não se esque·

Çil desta mar

ca le.1der.É o
..
Novo DORIiE Sensacional

Ouvidos - Nari� - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
. CLINICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA' AMIN I
. Preços va-,ntajosos Peçam demom.trações

Consultório: - Rua 15 de Novembro N742 na Filial de JOINVJLE. ma ,9 de Março, 126.

1_� ·(�ao_.la_�_o_d_a_.F_a_r_m_ác_i_a_0_r_i0_n�)-__·_B_LU_M_._B�,A.�U�' -J �.."ii "11

"Hospital São· JOSÓ44
Aos cinco dias do mez de fevereiro de mil

novecentos e quarenta e dois nesta vila de [araguä
em uma das salas do edificio do Hospital, pre

sentes os membros do conselho administrativo

abaixo assinados, os mesmos tomaram conhe

cimento da renuncia do cargo de diretor do re

ferido estabelecimento, que lhes foi apresentada pe

pelo Revdo Padre Alberto Jakobs, e diante do

exposto foi a mesma aceita, e designado para
substituil-o o Snr. Arnoldo Leonardo Schmitt.

Foi aprovado um voto de agradecimento pe
lo zelo com que o renunciante se desempenhou
nesse cargo.

Nada mais havendo a tratar, foi empossado
o nosso diretor e lavrada esta ata que todos
assinam,

Pe. Alberto Jakobs
lose Emmendorter
Artur Maller
Mario Tavares da Cunha MellO
Ernesto Czemiervics
Carlos Mey
Eduardo Kellermann
Ber-nardo Grubba
W Sonnenhokl
R. Ufenuessler
Arnoldo Leonardo Sckmitt

Delegacia deOrdem Politica e Social

Editai
tar da !,)ubHcação dêst9.
E, para que niguEm ale

gue. ignorância, será o pre
sente edital

.
publicado no

«Diári� Oficial do Estado.f
e outros jornais.
Dado e passado nesta

cidade de Florianopolis.
aos vinte é nove dias do
mês de janeiro de_mil no
vecentos e quareqta e dois.
Eu, Silvio Silva, Escrivão.
Antônio de Lara Ribas,
Cap. Delegado da O; P. e

Social.

CONTEM

Arseniato, Vanadato,

Fósforos, Cálcio etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esg�tados, Anêmicos. Mães
que ('riam,Magros, Crianças
raquiticas, receberão a to

nificação geral do organis-
mo Com o

Sanguenol

NÃO TUSSA! TOME O
XAROPE .

CONTRATOSSf
USAI HA 25 ANROS - • ·MELIOR E O MAIS BAnTO

Milharas dI altlsidll 1.lpror.1 • IIU valer ,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de Jaraguá
,,'.-_- --- - .-.

Prefeitura
!CLt _

Porque é um est-beleclmcto d·.� en;.fllo. de 1)rimtÍ'a
ordem, €) único qse insulem Curso SECUN·
DÁRIO E íOMERCIAL OfICIALIZADOS, no
Norte do Estado.

Porque tochs IIS: diciplinas são lecienade s po, proles
.

. sores especíahzados, têcnlcos de recortflt:cída
compêtencia.

Porque os alunes diplomado- pelo instituto "BOM
JESUS" têm-se ,r.litnlildo n� vida prática com
provas de cOID�lência e cspacldade ,

.

Porque 110 Internnto do Instituto. "BOM )�SUS" 0.8

estudantes encontram "1 mator ccrnodidade, H,
.

giene Alimt'nlação ótima. Campos esportivos.
, Biblioteca setecionac ..; etc .. etc,

. .

Peçam Prosp,t.tO$ á D.ire10di! ':do lnsfituto ".I30M
JESUS", á Rtui;Princrza Iaabel, No. 122 (Ao lado
do Templo 'Bvangellco). .

.

.

1,'- Ji ,

JOINVILLE-ESTADO SANTA CATARINA
.

,.
..... '.. .

TITUlOS

�

IN STITUT O "BOM JESUS"
...

, Balancete da. Despeza Orçamentaria, rt ferente ao m�o de Dezembro de 1941 .

.
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U b s e r , a ç'i e �

� I iEstabelecímrn lo I.. ivr� de:! Ens ino Secundâr io ß

Comercia'. Otfici-Iisado. Com lnspe çâo Permanen
te do Governo Fedf.'!ill. Manbm: lotf'Ynat'J, Semí-,
iate-nato e Externato. ENSINC? L�IOO� .1 to

CURSO COMERCIAL OFICIALIZADO (Noturno)
CUfbOS: Admissão f Pronedêutico .

CU"sQs Técnicos: CONTADOR E GUÀRDA
LIVROS

Cédir,o
Locaí
o ADMINlSTAÇ.1.0 GERAL
02 GOVERNO
020 Pessoal fixo
0201 Subsidio-ao Preteíto
11202 Rtprelol'nlllçii<\ IW mesmo
022 Mlltl"rial permanente
0211 Aquisição de veiculosmoveis e utensilios
02;� Material de consumo
(.'231 Custe io dt� veicules e 'conserv, ßKlveis

t· uteusülos
024 Del pesas Giv. rS38

,.024·j Viaglon� ;odminístrll.tivas
;.4 Administração SlIpe1'i:or

. 1t40 ,pt 98Q;, I Fixo
0401 Secretário
043 "'·hteriz.1 de consumo
G432 Impressos e mise ia! de expediente
044 Despesas Diverses

.

0441 Serviço postr l
0442 Sl"rviço �ddô·,ko
• 4,43 S�rv�ç" 'f\'leglãfieQ .

()4�4 Publicação do expediente
0445 Assinatu-a clt:: joruaís oficiais
07 Se7'v'iços Técnicos e E:specililifUldo.s
\170 Pt:6Sfllll fixo
p704 COl'tlldor'
0708 AJrnoxll.rife
0709 Agtotc municipal de estatistica
073 Material dto con[umo
�732 Livros (. impressos
1jIq_ .:. 8e7'1)iços diversos
090 Pessoal fixo
(j9<l.4 Mólorislll.s 3 a a :U.:Oif>-l e 1 á 2:64oto
C9U5 ZtI· do!
0000 ,(lIxihar de e scrita di ..tfitl!l
094· De�pcsltl div.t'l's&S .'

U941' .s�':viç() de limpesa da Ptt'feltura
1 Iucaçõo e Fiscalisaçao Financei7'o,
10 Adm,inistração Superior '

Wo Pessoal fixo . )

1002 Tesourei-o
11 >:servis'os de Arj'(jc�daç{io
110 pf'uo,,,l)i�o I I". - 'HOl 'tntcndelltt��txllior .

[!i;J[!�[!�I:!!l�!lJr!l��j��[!P:J[!!l�iJ 11M Qudmis.o tesoufeiro.·
_.. -

s:-1 114. Ot:SP�.s1lS dIV�r,�iIoS ',.

ti Paulo. �eriD. ;!i 1141 ,�t:rCI!n��g;:�vraJI� a rob1�nça da d.ivi-

�
." 8i'I 1'1:042' Aq,jr�ição 'dt .Illlôná.rio.tivfos tt�

Caixa Po·stal 2,9,: Rua 15, de Novembro 808 �r li2
,

'

... d

$el'viç()l-I de fi�atisaç((()
OI ,.

S .J 1:2,J, ,pt,sEoal fixt) '." ,,'. '.,
r:::iiI �<Q umenaO ..:..' - 'anta Catarina ri 12,9,1 PdCtntLgem de fímli.&açãp...

.
. .. 13'" Seroicos dil>e-fl!o.�I:! Tintas é verilizei ,.tII,. Materlael � 136 Pess()al f.x'Ó ,> " •

n . - - .. .. �. _... . .. .

,'_' '1303 fiscl!is geríisj"seiIdó üm '!fe 4:8ro$O e..
... .

i ._ I LJ um ß:OJO$O't! :..,;. para '-p 'Ilt-"aS" em gera
<>.'

i;J 13C", fhcal lillxiliar
� 1i:"1 1305 $ítguhdo fiscal aliXiliar
.� Tmtas em bisnagas BW 134 PE:S-pl!�IIS ,t;liv.e,sJls,., " ,

,[! "

.

..

.i. :
,

"

E 1343 o.�\<AiI, ,do lançamt;nto do .. imp. aI In·
� ,

.

I "du�L é- P/ofis�õ.<!li" .- .

� 'para artistas
,-

2 . 8eg1tl.a'/ica Púlilica. e 'Ass"i.�iencia Soci.al
iJ '" , .' . � 25 Se1'1)içõ.�·DiI/6i·:��i; 'de '�('fJl(j;àn�;Gpública
r..<1r2['2"r:2nt:2E:-ll-�I�-lI',n� ... r�E""'r2�r:l" : 2�4· . .D.t:�pe�as ,áJvet&.�s, ';' '. "

�..a.�....n."'''_�''aJEJ'''''''�''WIILJ -254 I· 'Selvi'ços :.j� in�pt&�o. ,de .veiculos
�. S�U)'j;enç(je,�, ()o,nt1'ilJú�o� e .AuxUios

_I
'284 Dt:spua divers•.s

-

, . _... . �6, Á Assislenda de TI.bc:rculosos prole·

y;C-"INICA. CIRURGICA .'. 2�47. kC�i!!ri�:Cola; ..
'

'.
;"" < 2$48 Ao Estado poirà mar,utellção d9· Deli'do � A taco POlicial

.' I i,.. 2!S49 Ao As}b Colollia Sânla- TCFtIza. - .:..

Dr. RENATO CAMARA' 28410 A Socltd�de de Assistc;ncia zos filbos
.

dos Lazaros
.

29 AssiBiencia ,Socia,l
'N' Despesas DiVersas
2941 Socorros publicos .

2942 Amparo á J\I\afetnic;lade e lnfanda .

3 Educação P",blica
30 Administraç{io Silperior
303 Mahrh:.l de comumo
'�Ö31 Mr.leríal didático tm gtral
'1032 l{epuos de pl édiQS el>colares
304 Dt spesas diversas,
3041 Alugllel de prédios e!.colares
3042 Assistencia. a du 1I0S nt'cHsitados
3� Ena'itw Pt'Í'nrá-io, Sec?tndârio e

Complementa?'
33\l Pesso. ) fixo
3302 PrüfrSSOftS lv1unicipais, st·ndo 4 pro·'

fegores de escol�s desd ...bradäs a

24(10$0,. 6 II 2:G4ü$O;,3 li I:S00$0
I adrjunto a 9Ó[)$O

38 SubvençÕes, Contr'ibuições e Auxilio
384 Oes�sa:s Div"rbas
il842 Á Colégios
8&43 Á cursos complementares do E.lado
3�46 BolslIs e�cola, es
3${7 G�atHiciição 110 Insedor escolar
4 '

Saúde P.ública
41 Assistencia HospitalarI' ,,' '1,) )._ 414 Despt"s?'s Diversas
4141 Cratitícação 1:.0 Dtlt;gado ele Higiene
4142 Grr.lific"ção ao Médic�> de Hiinsa
48 Sub-vençõs. Contribuições e

.Auxilias
484 De.;pesatiPivlIS<lS
4.84: Ao Hospital .São José.

� oferece 49 Se'viços Diversos
496 Oesoezas diveroas

4�4l. Higi. ne e saneo'melllo dzs zonas. ru-
J2raguá J nis .

e urbanas---

..�,;;-::---,------::----------'..._--.:::- 5 ; Fomento
•

51 Fomento da Produção Vegetal
"I'" 014 Dt:SptSHS. Divcr.�IlS

Pe d· M ·
, 5142 l. Auxilios.1l centros agricolas

. IDa a lnancora 5643 Aquisiçãl'1 Clt semtnles e transporte
Serviços Indu,st1'iais ._

69 i Serviços Diversos
690 P·;ssoal fixo

I 6906 Zdador d� cemitério
691 Pesso I vmiavd
ó�13' Operários do SßfV;ÇO de cemijérios
693 l\\att,íd de consumo
6933 ,P"ra serviço de cemitério t,
7'; Divida Publica

.

NUNCA EXISTIU í6 Flutuantl-Am.ortizaçâo e Re.'1gate
la! 7M OtEpeSélS divl!rMS'!JA L 7641' Amortização. di! diVida Flutuante

'

77,
.

JÚ1'OS , r \
774' De�pes1!s d.íverE2s

, 1"(41. Ju.ros div('r�os
8 Serviços de Utiiidade Pública
BI j,' COnSi1"llç�Q e Conse'T'vaç{w de Logra•

.,.. , ., ,.j."
.

•· ..;;I)�t'ros.. Públicos ,,,. : ..

811 .�P.ss��! ovarin;d., .

'.:::
-

'Sill l:Jpel U'nos do �eIVl�Q de tuas, 'p'riças e
'.

. jarg:tu, .. _ '.
- 28 Con.�trltção e l Cb.1tiel'vaçãO de Rodovias
821 Pt>ss'",l variötvd .

8211 : Openírios cio �elviço oe Estr�d'i!B �
.. ponte!! _

.

..823 I Material de· tdil's.úmQ. 1 . �,'�

6:?�1 r Pliof" o se,viço ,4e fetradas .� PQnt�s
87' ConstrtJçâo' e CO"IUe-rt,;;eã'r/ Ie

PrO'pridiJ Públíeo.s em Ge1'ttl .�, \

871 Pe.iSO.. '; uljavd· ,;,," v"f 1
8711 Opl:Jll.ríos �I? s�lvjço de r)rÓpl.Íf)�11 .•

mUniCIpaIS � "
.
, ,

Materi .. t_ 1,ft: •• CCllIõUI11,(J ,1 '" ,�
P<lfa '-os �6itJ'v. de' Jii6ptiM mum.(iPaill

. 11um�nção P/),blica
.

.•
'

.

Dt'lIpe63s divNSIU ,: .�·ll
119E.li.q.I)�9 Pú�J�ca ,9�i:'rl��d�nN'.( ......"""'"Enel'gl.'1, para mol,Ot�.� ,t:.�C. '.-", .'

(Os diplomas fornecidos por este fsl"bdeci
mento são v€U;'UüS t.m qualquer ponto do
pals.)
ESCOL� REMINOTON OflCtAL
(AULAS DIURNAS E NOTURN /! S)
Curso Comereis! Prático
Aulas dtO:' Dalilcgrr.fi.a etc.

Porque MUITOS DÃO PREFERENCIA /t.0 In
stituto "BOM JESUS"?

I
,.

oi '()IR€T�R pO HOS��TA,{,.; $. dOSE'

Operações, Doeàças de senboras,
Partos

, .

Con�ultas á qualquer hora, no
Hospital ou no consultorio

. U �i3.�i�6i��glqiO DL f��mme! �
!_��:.Jd!Q..8���,,� 'j
AUm,�F.:I'<tTA .AS FOR'GAS OJEFENSIVÀS tio:
OR';,ANISMO co,r·t1'R,'\ ,li:,S DOENÇAS DAS
-,� CfUANÇAS E CIOS ADI')LTOS- <

l"'l_ __Mn"�Il" • MCfti\tW "FT'1oI" ��

Cme \seu� males e poupe seu Qem dinheiro,

Farmada Nova
de ROBERTo' M. I-fORST

, qQ_e dispõe de maior sortimento Ui! pl'é'ça
seus ai'figos á'''pr'e'çós vantajc-s(H;-.

Rua Marl'chal Dmdoroi'" 30 .

, ., .: ,fi •.

i E' a pomada ·idfal
CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
human.as como de
animais.

A Farmacia Cruz.
('Ie Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl

. NANCORA,·· úfêe·
ras que nem o Q14-

. '" wnseguiu !l;éurii-P-._ �

Dna." Carolina P�lhare�, de· Joinvjll�,. CUI_:OU ,c,:>mUMAS'SÓ LATINHA, ul'I\a FERIDA DE 9 A,NOS!
Têní :llavido cfnttOaS dE! cur�s. semt.lhal}tes ! ! !
Adotada tm muitos " hospitaes,: easa� de sall.jt. e

: "': clínicas particUlares.
AVlSQ1dMPORTANTE: - A verdt;ddra cPohlada
MinancorlllJ 'nunca existiu. a não SN em suas
I�·tinhas. origina.is ce,rn o emblema simbóíico 'àcima,
Rfc�st:m imit�çõt's! Exijam a verdadeira MI AN-

. ::. CORA em �U8 IRtinha original..
.'� ,- '.: '. REPAREM·.S.E�I .AO COMPR�R!-.,·

E' unr· produio dos LöboratQ!ÍQs �MINANCORA.'
",�,.,� df.jOfNVltLE _

v( :' ;' .

Anterior

350C,0

27.931$6

DoMes Total Empenhada
até o .mes

6:607 $0 34540$6

4:200$0

3565$4

.29 21'3'6 lQ.53�$7 39 748�3

(;:050$0

4476.5·

á77$2
;n2'2
242$S;;"t'
2:500.0
,jõ$O

Z 775.0
1)llO$O

4- 400.0

142.5

10.010.0
2:750$()
;J.3QO·iIO .

1:162$0

4,950$0

f:500 O
'. 2:ro:O

1:�4.$4
'000$0

8,194.0

7:150$0
lt:630!W
3:6aO$'O

2:700fO

�:20()$O

4:576$2 .

°10,'0$0

l'5UO$0

4:204$4

378$1 .

5:104$9

2242&$2

1.100$0
9660:;0
1:000$U
550$0

2.000$0
1:000$0

3.QOO;$;0

,
,

'1.500$0
780$7

"

1.980$0

1:001$8

�5 O

945$3' 4:510.$7

525�O
300fO
400.0

6:600�0

4:720$7
q77$2
'/03$5
38Q1ti3

3,'000$0
l�LO.

6:300$0
1:2rlÜt:0

.

4.800.0

142.5

970$0 J 0:980$0
250*0 8.000$0
300$0 3:600.0

450$0

500lW
20$0

1.369.5

5400.0

G:O{lC;JjiO
240$0

96ft 1:320.5
800.0

657$9' �.851$9

650$0
!BO$O
330�

2834$0

250$0

1 :728'$4

483$4

2533$6

100$0

50$0

600$0

7.8000
�-l960,O
3.960,0

2:834$0

2.950.0

40$0
•

240.0

4.576,3
l.ooo.C

5,932.8

378,1
5.588.,3

24.\58,4

4.200$0

34.540$6

39748',3

4.'i1O$7

.6 WO.O

4:720$7

577.2
703$5
3:10$3

3.000$0
151.0

6:qQOi'0
1:200.0
4.8UO$O

.l.42.5

ic 980.0
B.OOO.o
3.600.0

13695

'6.000.0
240 o

1:320,5
SUOO

'Previ ta . Créditos

10'800.0
420.0.0

15:'000.0

16,000.0

7:'100..0

6.Óoo.Q

5.':00.0

600.0
.66712
600.0 ,

3,000.0
200.0

6.300.0
I

3600.·
4.800.0

U;:Ó'Io.o
3.000.0
3:{),",0.0

120(1.0

.ri 40(1.0

6.000.0
24a.o

1.500.0
800.0

3.851$9 '4:000.0

7.,800.0
3.950.0
8.9{lO.•0

2'834$0

.240$0

4.ii7ti$3,
1.000110

1.500$0

5.932$8

378$)
5.588$3

24,956$4

7:800.0
3:960.0
39flo.o

a.3co.o

2400.0

1.400,0
240.0

4.5;76 3
l.(}oo.o

1.500.0

5.000.0
4.0"0.0

1.000.0
. I

·6.0()o.0

1.440.0
500.0

,
'

28.300,.0

1.200,0
9 6�OO
1.0000
GGO,O

1.200$0- 1.200.0
$}.6óO�Q :, 4'830.0

,

1.000$0 . l.roo.o
600$0' ÔOG.o

2.400:0
J 200S0

3,600$0

300$0 1:80;)$0
922.4 1:703$1

"-! _-

180$0

·'-499$0

6.022$5 � 3.1C)l$G�
\- \

675$0

2.1éO,$O

'1.500$8

390
.'

8� O

9.759.$5

(;75$0

39.459(5 5:655�9 45.115$4

� ,
-

� .

5.760$3
35�9

,
.

2 n3t>1i7
lo�U ,

2.400$0
1:2QO!0

3.600$0

1.800$0
1:703$1

2.16($0

1.500$8

840

9:7�9h

675$0

45:1J5$4

2.400.0
l.Z00.l)

::

3.é"ó.o

2 000.0

2,400.('1-
1 000$0

2.160$0

1 840$0

100$0

9.022 ..5

675.0
I

42:530.0

70:000.0

'�35-!�oo.0

028:912$6 20:oq"o$0
57.642$3 37:000$0

200.0

I
f !

I.

Anulada a Importancia de ri. 9:.000$0, coní, Dec.· 35
de 31-.12-41

�.40J$O Sup], p�. saldo 1940 e exces, arrec. C. exere, Dec-lei.
.

85 e Dee. 35 de '22,1 e 3112-41
.

,

23.863$0 Idem idem id�m
. .1

. .

'f ,Iii '.! ·,r �::t í) "; ,,�r
"

,i l',;�
97. :t0!.2.m'l

.'

1 :5M.U! t 28.9l f}�t:i.t' �1�<;� o.... f nt:'
,1.508��$9' .' tl.8W$4 • 57:64:i.�

500$<: Supl, pe. excesso arrec, ex�tc.�·D�c'. 35 de II 12.41

100$0 Idem idem idem

,

Anulada 3 importancia de ts, 2:10oJó· cf. Deo-lei StI
de 10-11-41

. , li

,

, f , .

"

-300 $0 Sulp. pc, excesso arree. cor. exere, Dec, 35 d� 31-1�'�� J"-'
.
(. .... �

.

"" � í!

�Or;
, ,_ 1 1:... :1

"

600$0 SuPI. pc. sllldo 1940 Dec-Iei 8� - 22-8 41

1.500$0 Supl. pc. execeSBO arrec.e/exerc. Dec. 35 de 31 12-41. r'
.'

4.830$0 Esp•.pc .. saldo 1940 Oec·lei 82 d.e 31 341
, , • r �.

• .

.

�

900$0 SliP). pc. excesso artéc. cor. exerc. Dec. 35 de 3112·41

). ::.,
fi

(
'li :�_, '�.?

.

... :

"

..
k" �,

5.600$0 Supl. pc. excesso arrec. c/exerc: Dec. 35 de 31-1241

,.. � _ ,1: tl_ ,

"to, l' r

"'" • .0,". ��

J I 1

',': ',', )
. .. .. ';.. . ( .. '",'

.

� , .
(' � 'r.

l'8,oóo$9,SUPf. pC•••140 Ül_4o De�-lei.�ó!,�22.8:4,1,� tran8f.para
verba 8·73.1,f6. 7.S9-lJ$7; cord dec. D' 34 de 9.12.4�

14.00o$o·-SUpl. pc. Baldo' 19�. Dec'lti 85, 22-841
I

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�

•
t

.�.
'I

Artur MUller, secretario da Junta d'd. Allstarnen ..

to Militar, fcspc.ndendo pelo
. (xpediente�' .

f!.ti' 's'aber que foram sorteados p�ra _0 _sf1;vrçíJ_
do exercito, em segunda chamada,' .0'5 ,clàada05 con_�
lIantz s da ,[dação abaixo tr-anscrita e que. se deverão,

apresentar até o dia 25. de fevereiro deste ano, nes-:

•. ' ta junta, aíim dtl serem- encllminhados ao 1:h BC:.,
, .' conto de concrutração: a os que o não fizerem n-

1.400,OSup1. pc, cxc.sso arrec, co< l'x�'rc� D�e·.35. dc 31!12-411 carä.o .�.uje!Qs as ,r�pf,:S .e�,tabdtcj�aS �os rc?u.lfl.man
'. ....

.. j
'" tos militsres e CO(llgo penal do t,x,er�lto. PaI a .çbter

..

."
I os meios de 'tr�nspört'! deverão os interessados se

i dIrigir ao presidwi,e desta' Junta ..
E para que che�;ie

, 11'\0 conhecimento de tcdos, lavrei o presente rdital,

10.100.0 Supl, Rs -3.100.0, e Esp. Rs. 7,000.0 conf. Dec 30 de : que será eftxadc no edifício da Páfdlur&., Intendeu'

.

101141. . I da Distrial em Hansa e publicado no' �fórnal -Cor ..
I

r�io do Povo>, desta cidade.
' ,

.

I'

jataguá 31"de janeiro de 1942. ,:.."

6.000.0 fsp:·;pc. excesso arrer. c. exerc. Drc.2;l d� 47'41 '.:, .

.Art'ur MueUer

........... �.,_2_
__ =_?·\�Do.� Es". '.p�', anulação verbaü.ãü.I coní. Dec, 35 de 31-12-41 Sccr. resp. axpediente.

500;000.0 124,930.1) ,,;' MUMERO E NaME: 111 _..:.I' ,Alvino,: filho de

Iq�rtn�no' e Berta Hornbuig; 112 l'{qdÇllfp, filhó de_. João
e: Maria Kanzler; 113 - Fernandes, .filho de Joao e

MO.riaL·ol:l.es�,··.1i5. � .Iosé, filho,d.f ,Eilinto's'MBHa [un-
�"* i

Y

3 25 '.n>
- I 'r·., . �s;, 116 - Alberto, f. de Tomas e 'EHsabeta '<:ilzber·

: .O<jf6
I

55:6!h$"2
_ '.': gi�l'; Walter, f·. de Julio e Selma Kamin; 119. -- Ante-

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá 31 de Dezembro de 1941" _ V' t RENATO SA'NS' 'p f"'t
."

b t nio, f, de João :Paul'O LopeS d!:>�, Santo�; 120. - Hel-

__________
IS_O_,___

.

'" tae1 Ö su ,s,' mut; f, de Carlos '8 Clâ!a U!padél; Cªrlos digo 121,

SfjOrp.t�r\l·a· �a SOgrrUran�a P�1bll' (lar. I.. . EditaI, 1 Se rvic.o de" regist.ó. die 'f:a��Otaf�I�; ':'k���� t�:;:b:{iF��3;.!2� Lou);;����d�
o IJ ..; !lA li l [j ,�( U U r De arfem do llr; PrefeIto -. . .

.' de Gustavo e Ida Larsen; 124· _ Itineu, _f. de Ber·

.

.' .

Municipa . torno PU�I.iCO: que i'
.'

O'st ran ge'·1 f'"'O'"S'" " :1>";' IQldo e Otilia MorBz.; 125 � ,José, f. de André e Va:"

;'
'_

"

" durante o corrente mes de Fe-j ,.
. 'V

-."<

..,

1��ntin3 da .:Silv:a,; 1.26 � AnlJ:llio I ...de, ,Virgilio �.e &\a-_,

Delegätia'
.

Especial'de, ;��f�r�� a.'���te1;��: n�l1;f���i I'
.'

,

.

ria Mai:>; 127 -- João f. de Luiz' e 'paula' Ostin; 128_

POI1"'Il"'J-a de Jaragua'
fml��st�tâ�d[?cC��çad�/��r:rda� "

Edital 7."' Alffl:do� i qe. Honora�o e Sab\,l1:a.d� Oliveira; }29 .'

"1

'Lo I des Comerciais e Industriais, I L'
.

h'

� " ", Alfredo H. 'R: fe de Ä\.lgus'tö l\LI1'quardt; 130 _ .Joã() "

I Placas, taboletas, etc. I í:'Vi'l se ao con aClnlen
' O f�nciõnario pu.bl!co I f.: ç!e Sarnabe'.� Seat�i� Fclipe; 131, --,Os�aldoi f.... de:- ...

,,�

Não satisfazendo o pagamen- to dos intcresilados que, que dCIXiH de cumpnLOU p��dro e Alberhl1á Kltm, 132 - Walter ErVin, f. de Ro"

f.: O ITAL to
.

n!, _referid9 ,mê�, ficará o I tt :idO �xpiiado nesta data fazer cumprir' as.' disposi· t berlo' e Luiza' Z;l1mann' '13'3 '�.'
.>

Joãô" 'e äe ·''l1i3n''fiqus
'H

__
contnbull1te SUjeito a multa do ".

-'.' .. , I ' '. ' . 3
'

� . ,.",' " --.1,
.

AI d'

. 20'(. sobre o imposto, no pri-
O prazo. para o.reg15to dos çoes do fegulammto

_
Clt�· é LUI_za .fo��sler, l' 4 -.Ardu!no, f� I�e. exsn r� e

O 1 Tenente Manoel Cle

I
e saudações que lhes sejam pe- .

meiro ,mê�., .se��.o .. entã� feita �St(�I1�í:lCOS ,!!�uor:s de 18 d.o 5detrdo' n,3.010) 's pas- A��la. Plcol.l, !'3? (T,.Alv':'�l ,Hermann? �1pe�, 't!: de I

mente de Souza, Delegado Es- culiares bem como o uso dos I a cqbrança )U�ICI ,L�en.te anos � menores de 60, re- slvd, �1� p�nfl de spsP.9n- H�mrJch Mllmlz, 136 - Àugusto, t. de Augusto e

pecial de P�licia de Jaraguá, idiomas dospaises acima aponta :r:esoludr.anJa da �le!eldturFaMIl- sidsntes no país, á partir são até 30 dias, dobrádo Mi1ria Nornberg; 137 '.� Alb�r,t9d.. de" Os�ar t> Içla

h" t d t d
I d .

ntclpa e aragua... e eve- A h-
. .

'd
. Z·, 138

.

H 'I' S-' f d E'l 'd' R

para con .e,clmen o
.

e o os. I o�.,'., . reiro de 1942' LI<! nman a cnH a em vlgor na remçl encl8, 'em _;ca�o ,'. z;
- l�rCI;O r'Ul'_1o" (�,

e 'pIlO e osa

torna pubh.cb o s�gulUte: . � -. E vedad.o aos sudltos F Vosgera O disnf'lsto no :ert. 157 do de 'Culpa,! e d(missâo" na Garcia' 161)' - I-hrry f." j( de'�Oustavo e Ema I

, O Doutor franclsco Gottardl, dos palses me!!clOnados: : .
U, I

I
• -

O
'

'
,

.
_,' . " '.

'" '

iI·
.

Secretário dos Negóciosda �e- a) - mudar de residência
lesourelro

'/uc.:elo
n. 30l ,de �O de vendo dolo, sem pn'Wlzo Marquart, 167. - Eu gen, f. de Em. ).0

gurança Pública, �e ordem su- sem comunicação prévia ao Ser- agosto de 1938, que é�-Q. da n�sp{.)nsíJbiljdada c.r i.mi· e M� Pad'a1'fI'tz; lö8 - Alfredo, f. de Estamslau e

per�or, faz publico. que: .

viço de Heg�stro �e Est�ang�i- ,
.

I
i;�g tlj�tfi': '.

_
.,�. nal.

-

_". I,

,. '��a', .�otisch�:t�16,�.,- Ca�os.' l!�.",,� �,l!'l"njq ,��i1i� ,

1 -·.os estrangclros .naturals ras, na. c;apltal,. I' as _Oel�ga_Clas AlUDa se ,. Artigo 15 i ._ ..Gsgotad.o
:. � I Mmlltr' 170 - End'! f. de t-feorJQue e ::Mm!! JâéobJ" ,

dos palses com osquals o Bra- de PoliCia, 110 In tenor do Esta- D
" ',', '

..
', . Os estrangeJr,osl nao J'{l I'

" ,

, .
. 7 O

t
I

si! rompeu as relações diplo- do; ,

';.
.

O Pt�zO' de um tlno da VI gistadcs no razo ue h,). 11:1 -:- "Jose, �. \de, A.}.ü�dl) {Jod, 'I, ,1 2, i, restes! f. 1

máticas e comerciais, isto é, OI
b) - reUnir-se, aindaque em un:ac�S;J: Trdar comepro gWClil doste ;rgulaQlE:ulo, .� ex irou- �deZ:ã;fazel aIde: Vlt.c,r'e·Marra�BaHer', J14 Rudöffo. f, He OdttlJétT'

Japão, Ale�anha e a ltali�, ?e- casas particulares a título .de co pllctaWJ :, nenhuma rt�pal'líção púb!i-) d.Pfit.. '"
p.
",' '",- -

d I e Çla"1'8 Te�kt; 174 - M�noel, f. de. firmiano e Ma·

,:em, c0mun�car a sua. �e�lden- me!ll0�açC?€s de�arate� pnv�do REINOLDO RAU ca f�{.jeral. estadual ou mu' m.e I,a,. ,_ "

..

pr ....sl'n tçao,. e1da. da Silva; 175 -- E-ados, f. "tfé G(tstav�',e Ana Ko-

cla as autond!des poliCiaiS, no (anlvelsanos. balles, banquete!> ',' "1 .'b"
-

. ". J)lova de .d�.�embarqtle ps !' 176 _ J
- f d J r,.. Er' h t r; h dt 1'77 ..

prazo de 15 dIas, contados des, e etc)
..

n!c:pd .

rec" era ou expe rante O Serwço de Registo ro_, .

oao,
. e,.., U I:r��, ': l�,ay;,�, -..o:!:;;r, j

ta data;.· ; I.
.

I", c) c- �laJar de um.a para Otl- Edital dllaql.lâ!i>quer documento.i, de EstrangBiros êm flõl'ia ! --� InRo.' f. de -'Erl1csio e Ema P�fSchj 11,8 -;-- l\:lfredoflnJ

2' - ficam prolhld::os, a con· tra .I�calldade sem IIce�ça da r[c�b:?ra pagamentos de.. r tA' , ,.

t 'I
f. 'de Remoido e Alma Neumann, 179 _ Alfredo; f. .

tar desta data, os l1inos, cantos pol'cla (Salvo Co�duto.j iMPOSTO r1J'; IN_OUS t'xv:; imposLO" ou ql.lais-
..opa IS ",

meClan e o p.a de'l uiz e Äna"'I"'relt 1'86 �"Leopoldo: "f. de Ida Win- �

4: .- A Del�gacla de prdem ,�,
,.," '�" _, .'" ga,mcnjo lia mutta de .. . 1"- í'(h _

',. c'" '

S p' 82

Polltlca e Soc.lal, faça cumprir TIdA E PROFISSOES que.r ,emolumentos de es· 20$000 no primoiro, mês. kle:. 1'01 q�w�ldo.,.,f. de Alfr�do e tlma .B;p.e, �
o presente edltal. Da, ordrTn cIo � nr. Co- ti ungf..' IIO!> sem apresenta-, , : ' "- LU;IS, �f. de LIO'I'Z' e-o U!J31, RolJl?1'&R>. ,183�' ...... Heretlto, ,ff de

_Secretaria. da Segyrancra Pu, Ictm: torno publico que r;o' ção da prüv�� de registo: P8fa.qll;� nigue"'1 alegue feülandes c Inocencia öa Silvaj ,184 - WaJdemar, f;

�;��ad:j�I1���� (foo��o g�a�!)i�� I
dfCOY··{'f dr.i pre�rt1te mês ,DE QUE fARA�ENÇÃO. ig.,l1or.3n.ç�a:eu, .Ai:.t'llf' Mü!- d�
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�RiC

..
�3rd e ,C.'Iara, �lemlz; ..,185 � Ot_to!...f: �� Carlo�

Francisco Goftardi de' FeV('reHo, urt:cada �e Par;;grdo 'umto�. As (er eWlIvao d" .delegacla e ,Am:'lha Kaeske, ":l f ' :. \

S�cretário daSegur ança Publica ImAla Coldori�, fi imposto repartições, quando �ilua- de policia de· Jar&guá. la

li'
: '.' ,�,'

.. a,p,th'.fl'nOn Farlaßaen�'B'l:cimn, lelNivo:w 1. seme;;.· dBS nas zcmas Urbi1OâS, so· vrei este fdHnl QU" v.li as ln' I) 010 .

_

__

., ,

"
... t1':- �o (}(elc�(,:o,fm cuno mm!e Hce.ítaräo com? pro siTIado' pelo, senhor I?�le I ,1 til),

�S\marnSe.
,. 9" eonll'lb.llll'lt�a q!Hl Y'" di: regl�\(l � Cártelnl de gado ES�;fjcld de Pohcl�. I'. ;

". '. ,,, ,
"

,

;j!,CÔ,OS OS QÍ<?-,.ç�@ , d�lx�"cm de :�rrtuar () 0;1 ld��l�l1da�e ,<�Odf.Jo n19), "Jaragua, 31 ae Janeiro

I : (s?b. IrIspí'çàö fe�t'ral �e.
rmanenti.d '.'

" ." . ,".,

ro..� "! �� d') gi:lm.,�.to no �!tado praZJ, devldal11".ntt. anc,fada, dr. 1942, Duetor: Di. Lmz Ânlhal "Calderan

" ,.� poderao ,satlsfc.z l-os no Cump.re esclarecsr que
.

.

mês de r·l;�rca com a muI para os ef!::itos' do citado Manoel' Clemente RUi-! Com. Ar3\1jo n 176 -:- CURITIBA - Paraná

ta d':: 20,/... find'o o qüal. dl'crc!b, são consideradas de Sousa :Estbo em pleno funcionamento as aulas de

serão estr?idas as c�rljdÕ(.'5 7.Onas uibrw;,s, neste Esta- :adriJissão á �éL serie do Curso, Fundamental

de divrda para lei logar fi do, a c3pit,)) e a dd2.dê de L Tw. Dekgado Especial NcJs �czes de DBzembro e Janeiro aö aulas deste'

c_� brança !:J}:eculiva. São Francisco. de PoHcia ...
-.
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.
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RAGuA, EM 2 DE fEVf i Palace Hotel
. [ESCOLA REMlNOTQN};' .:� ,.

HEIRO DE 1941. I
fi);calisada pelo' Governo Federal

Help.odol'o Bor_oes de 1\1 A H TIN S J A R U O A CLJ,TRSOS: Prop.,edtI.1tico, Perito' Cóntãêtór e''''Au-
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xiltH j;c: comércio. '_.. " Internato Je Externato.
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t§j [Ix/os quart.os de apartametJtos, com ag'Uá I ....�sa Son-i.:!.
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Sa.la.s de am';,stras. para os st's· vJa;antes I
rmHos, lmhas, fiOS tnftJt{'s rendas, filas, botões, etc..
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N\.Jntem srm�r(, tm stock UI11 belo sortimento de ris-

00
!Xi Automovel na Estação •. c�:; para burdar, dos mais novos modelos.

! ! B A P "RANA' BRASIL rMp.as de se9a pa�a senhores' e senhoras e cutr�s

m
00

C U R ITl. rOl •
, I nOVidade::, somenfe .na C A S A S O N JS.
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a;a .orunc:un13r seu radio, ca Da
.: Da

mi I" a..
� I Pedidos pelo telepho- l'la Cooperativa de Cré.dito de Responsabilidade Limitada iii

19J ",arre�al' lIIOIílterias de autoD10V2a, 1"í.u!io. etc. f;;J ne n, 53, ou na Casa � ., III

Iii 19.J l\'\ay & Fischer, 121 Aut.oriHado a funeiona� pelo Decréto n ,7525, de � de julho. d.e '1-941, .(11

E'"l, TB.ES í� IlI)
RSßInsdo pelo Sr. Pr;:>sldent� ,da R�rmblleB �". ff'gu'itrado no Sé1vjço iii
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Todos elevem lIsar ,I .!Xl S �,D E E "'S LU'
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ß'.J &t J:n\ B, M I;=�AU iii·

I capacidade de i· Pluxo*Serlatina I 'CAlx�'pgs1�t�<";�r� 9��::;e�:�g�,���r��gg5L�i I, ..
IIL 100 ,,450 watts . � (Ou Hrguladm' Vidra) r2I . . "
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." III 6 11 110 110 JiJ A mulher evitará dôres �
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IIJ
' , , til Alivi:t a!Y cólicas utefinas

! E21
EMPRESTIMOS, ,D��ON'l.�, D�OSIT�t:"" ' .'

4 111

111 volts f2I Emprl'gil-Se com lIanhgert1 III COBRA.N�AS E ORDENS DE, 'P�GAMENTOS lIJ

111 � pua comb..tef 3S Í!re-guh. �'
.,

IIII Peçílm demonstrações aos Distribuidol'es: f9.1 l'ida�í�4�aJ,,!IJ�;�h�p;��d6. '111
EMPRESTA ESP�CIALMENTE 'AOS AORlcutTÖ�ES :

III iii É cllmanto t:j, rtgula- 'II Pàga para DEPOSITOS as' melhores taxas, a saber::', '. "

II) Ca'rio.. H'o';'e'.,p
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'c''k'e S'" A' 1tJ dor des&as funções f§I Conta Corrente' á Dispo:)iç�o � � 2 % Iil

I
. .'. ·

fi! FlUxo. S.t.(latina 1:1 Conta C01r�tlte' com'Aviso Prévio • I,·'
- 5%, iif :

Da Mahiz: fLÓRIANOPOttS I:XJ pela sua com.pr\}vlda dica· � Conta Corrente DepOsitos Populares 5 1/2 % 'ft'

III f!] Cil é milito rec:eitada. D�.ve .19J Conta. Corrente, Eraz.o, fix.o: por seis
' meze� - 6 p/o
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AIj�'rtâ' �dáS 9 tl� ás 12' horas e das 13 1/2 ás 15 boras.' .

parte .JXJ , Aos Sabados das 9 ás iI h?ras. .',
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JUdta' do AlistamelU:o Militar de
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; 'Ja�guá
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Edital' dei convocâcäo de sonteados :

, SEâuNDA CHAMADA' .,

4,933;$6
.

8843 llumínação pública de Hansa
9 Bncarços Diversos
93 Encargos 7 ransitórios
934 Despesas äiversas

9342 Desapropriscões ou ;, quísições de L-

rf'no;; QIl irnoveis
. I .,;, , .

94 Premies de seçuros e indenização
por acidente "

994 Despesas diverslÍs'",
'. ; �. \1

9441 Acidentes de trabalho
9442 Seguro centra fogo
9:� Subvenções, contribudções e aiuxiiios

,98'! "Despesas qiv�[Sas ,

. \ .'., �, �"" ;. 'lo

9841 Departamentode Adminlstração
Municipal

9844 'Ao.Olube Aimoré.
9845 Ao Instituto ele Aposent Pensões

dos Industria ias

99 Di1!e'J' os

994 Despesas diversas

9942 Aluguel de prédios - Prefeitura e

Intendencia

9943 Propaganda e publicidades
9944 Despesas imprevistas
9946 Construções de casas para operários
9947 Gratificação ao carcereiro .' ''', 1:980$0 .1,186°9$.90 2;41'�.90 2J65� ..09'
9948 Despesas policiais e Judiciarias utJ .. "

9949 Aquisição de placas 1.4'13$1 1:433.1 1.4331

Subscrição de Acões Cu, Sido Nacional S/A. 3:900$Q. 3 ooo (j' 6:000.0 6.0GO.0

Credito Esp.cial Dweto35de31·12·41 S:q·16,4
.

8.946,4 8,940,4

Soma Rs... 472;014Ii 99:638$2 �571:652;J -57Tß5213

45ßS2 5,389;S 5389$8 6.000$1)

',Annlad�' q��r.t;'i 't�ÜI LÍti. Dec-lei 88 de 10·1J.·41
. F

I. 8.0i)O;o

2.59,1$3
728$3

2.')')4,3
728.8

.2.,}94.3
'1288

2.51)5 o

1 .ooc.o

ô_< .:

13,370$0
200�0

13,370.0
6°9.0.

13�3'iO O
100.0
"

13370.0
. Ó00.Q400$0

1.4.506 3.708,2 2400.0

• '''I�,·

3:060$0
1.443$8
9;0 f3.$0

4,080,0 • 4,:080.0'
1.4878 I 437iS

19,9.40..7, 19,9,10$7

4,-"" 3'0.') :

}'5:>0.0
10:254.0

. 1:000.!)'
2:160 -,0

1.(J2e>.ó
44..0

10 9 �7.7

öcc.o
1.500.1)

Saldo que passa para O rnez de janeíro de 1942
. ..�, ,.

ö27:343�5 .

Discriminação de saldas. Disponioel :
Nà Te:_tlurada. 'e na.Intendencia , ,'. . '.

No Banco Agrícola e Comercial de Blumenau

ALFREDJ MOSER, Contador.

l:t UMA O""NÇ" GlI<1AviSSIMA
>.1:}IYO pE'R1QoaA fP.\RA A FA ..

I Mit_lA. e: PÂ'I>"tJô. Ao RJ)\ÇA. CO�:IIO
. '-HoA GOM AUXILIAR NO TRATA�

'11 1,·Ir::?rrO O.Ê.5ãE GR "'-NOIi! FL.AGELO

.

US Ei: o

i Blft1).�,"'I' . nw.�mlta1 ulL.1l�iL! 1 '" l.XW !:JI

I" Pt. �íFZL[S ;� APR"'�5;NTA ;{)t!J
INUMERAS FO�MAS. T,\IS COMO:

I � REUMATISMO

! ',�Jfi ESCRÓFUL....

I ;;.�{��,
EZl"lNHAS

!!l,
FíSTULA.

, � ÚL.CERAS

I·i;l ECZEMAS

I �

,
OANTR03

MANCHAS

"f.UX!fl DE NOGUEIRA"
I CONI-Jr=:CIOO HÃ 135 ANOS

�r::.-SF- EM Tôo�n;::_

FERIDAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aniversarias Esteve esta semana nes-

Festejou dia -t rnais um ta cidade. e deu nos o pra
natalício a senhorita Lídia ser de uma visi,ta, o Sr.
Schmitt, prendada filha do Germano Leper, represen
capitalista Sr. Arnaldo L. tante da "Sociedade Iguas-

A sifilis ataca todo o Schrnitt residente entre sú Ltd." com séde neste
,

...

nós. Aniversaria hoje a I mUDlClpIO ..
Senhora Margarida Bauer, A pa8�elO, demorot.: se
virtuosa esposa do Sr. Ja alguns dias em Jaragua, o
sé Bauer funcionaria da sr. Oscar Santos, íarmaceu
seção da 'oin:toria das Es tico residente em Tres Ear;
t radss de Rodagem na zoo ras e �unhado �o sr. Jose
na deste município. Antonio de Mattos, cole-
Amanhã festeja mais um tor estadual.

ano de existencia o Sr.
Francisco Maier, agricultor.
Ob 5 faz anos a Sra.

Leonor de Souza Neves,
diretora do Grupo Escolar
.1Abdon Batista". desta ci Padre Emilio Dufner
dade e progenitora do jo- Chegou a Jaraguà, esta
vem João Luiz Neves. ncs- semana, vindo da Capital
so auxiliar esportivo. do Estado a rvmo. padre
Tambem dia 6 anlversa- Emílio Dufner,lente do Gi

riou o jovem Adolfo Fiedler -. nasio Catarinense e presi
Aniversaria-se na proxi., dente da Confederação do

ma quinta-feira, dia 12 do Marianos do Estcdo.
corrente, a gentil snrta. Quinta' feira, á noite o

_. Osvalda Knaben. dileta fi· revm. padre Dufnsr, fez
.> .. ":" �

lha do sr. Adolfo Knaben, uma conferencia na Igreja
ENV�LOPE coletor estadoal de Bananal.] Catolica, sobre o tema: «Os

SAÚDE Imat\an�s,.o templ.o. acha'

,Ç!\.:' !; rllJII.: REFRESCANTE V:" t
va-se repleto de fiEIS.

�-q� _ wJan es
._

\\����'"
����l�16g d Edncontra� sednesDta CI' zt-d-j-t-I-d-·---t--t-'\�.("-����O SABOROSO a e, a serviço o epar- D a e pro es o

1\ ��i;;:;," (I J7 tamento Estadual de Im',

\�ß��:*:o "a& de� prensa e Propaganda, .os .Pelo presente faço pu-
r, � � , srs. Doralecio Soares, da I blico, que de acordo com

.

�-- Imprensa Oficial do Esta' o art. 20 paragrafo único
TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS do e Felix Lemzi, do Dep. da lei n. 187 de 16 de ja-

a. C· ·I'de Estatistica e Publicidade. neiro de 1936,. e de acor-

eglstro lVI I _

'

do com a apres.entação fEl!·
Artur Muller Escrivão e Oficio f C

·

d P t� neste eartorle, do certi-

al. do Registro Civil, do 1. di�·· Orf,OIO O OVO ficado postal.serä lavra�o o
tríto da Comarca de Jaragua, O protesto,por falta de assma-

�stado de Santa Catarina
..
Bra- tura, devolução e pagamen-

sIlpaz saber que compareceram
Estamos proce- to d� duplicata no valor de

i em cartorio exibindo os docu- dendo a cobrança Rs.l.314$500(um conto tre
mentos exigidos pela lei afim dasalsinaturas do zentos e quatrorze mil e
de se habilitarem para casar-se: quinhentos réis)vencida em

Edital 1.302 corrente ano. 24 de julho de 1941,em que
LEOPOLDO XAVIER e ME- Anua'l 16$000 é credor Reinaldo Rau e

RY HAFERMANN: •

d d
.

. .

Ele, soltêiro,.comerciante, na. Semestre 10$000. :ve ar Fehp� je�sen,resl.
tural de Blumenau, onde naceu dente em BenjamIm Cons'
aos cinco de fevereiro demil. tant, no caso de o mencio-
novecentos e onze, domiciliado H t I J

' nado devedor não pagare residente neste, digo,.Estado, O B 1-' aragua"" no prazo legal ficando nes·em Mafra, sendo ,ftlho de " f' ,
. . .

Francisco Felicio da Silva e te caso, desde Já, notifica·
Maria Joaql!-ina Cardo�o. Propriet.: Angelo Benetta do do referido protestov
Ela, solteira, domestJca, na-

B. B jaraguà 5 de Fevereire
tural d� Tijucas,_ onde nace!l

oa mesa. ans quartos. de 1942.
'

aos qUinze de Julho de mil Completo serviço de res- M'
.

T d Cunhanovecentos e dezenove, domi- arlO avares a
ciliada e residente neste dis- taurant. Churrascada todos Mello
trito, em esta cidade, sendo os sabados e domingos. Tabplião
filha de Carlos Hafermann e

� .

de Herotides. Hafermann.
Jaraguá, 27-1-1942.
E para que chegue ao conhe-

Tl���:e��odi'f:l �:eos re�ás�Ubri!a�e�
,

"0nr ÇOnC/�Opela Imprensa e em caltOrtO on- U � '" I �de será afixado durante 15 dias
Si alguem souber de impedi-

mento a���;:�s.l!��e�ns legaes lNÁ KLUG, por êste meio, á vista de cértos
Escrivão Distrital e Oficial do dizeres e c?�entários que circulam pela cidade,

_____________________, R_eg_i_st_ro_C_iv_il_.__ por esta publica advertencia que óra faz vem

���_&Wl.1'«3i§i�ii7H.H&1i-m;�27JZ�&;!EB7/,l;& manifestar o seguinte:
'

I .

, End. Tel.: .OROMAIA. R
.

- Qu�lquer pes_sôa que,' após a 'publicação
,

Codigos: • desta, contmuar a transmitir boatos ofensivos e
BORGES" RIBEIRO,

12 com,eniá_rios d,esairosos á. m. inha bôa reputal"ão,A. B. C. 5.a Ed.
h d

...

=
sera c ama a a responsabIlidade sendo devida.

CAIXA POSTAL n. 34 §i mente processada perante a Justiça. -
Rua Manoel L, de Andrade, 14 � �ar� �onhecimento exáto �a penalidade á queTELEFONE n. 155 � estara SUjeIto quem não qUlzér aien-der á esta

; i transcrêvo o teôr do artigo 139, do Código Pe�

Or"'''n Ç"� mOI·a � na I, Titulo I, Capitulo V, parte que traia de «Des
I V I "'� I Crimes C:0ntra A Honr�:i):

'

� � «ArtIgo 139. - Difamar alguem imputan-
2 REPRESENTAÇÕES·, E do-lhe fato ofensivo á sua reputação:'
I DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS fi PENA: detenção, de três meses a um ano e

7R! E M B A R QUE S I multa, de quinhentos mil réis a tres �ontos de
& - ;m réis, -
� SAO FRANCISCO DO SUL Estado de Sta. Catarina, Brasil • Jaraguá, 29 de Janeiro de 19.ft2��;$1?iFL�7ltwz,;wo'lZ.o.wm:?'AÇB'�2�2���= INA KLUG.

JARAGUÀ •m _ .

.������==���

ror Marinho Lob;! DR. LU,IZ DE SOUZA
•

. ADVOGADO
Advogado Escritório -' 'Avenida Getulio Vargas, 160

Escritorio e residencia em [oinvile Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814
Rua Abdon Batista No. 109 - Telefone 683 Telefone, 34,

BANC� AGRICOLA E C�MEßGIAL
Matriz: Blume d BI

Filiais: joinvil
nau Rua 15 de O umanau' Ie, jaraguä,

Novembro [j Hamoma

Agencia em Mafra - Fíliais em inst: Rio do Sul e

Indaial Correspondentes nas maiores praças do País

Capital autorizado . . . .. 1.200:000$000
Reservas . . . . . . . . . . . 663:779$560
Depositas e saldos em C/C 25.000:000$000

faz todas as operações bancarias no Paíz : cobranças, des
contos e caução de títulos de exportação e outras operações de

credito; passes para as principais praças do paíz, Taxas modicas

Va. Sa. já abriu uma cConta Deposito Popular»
no Banco Agrícola e �omercial de Blumenau? Se ain
da. não o íez, procure imediatamente nossa <Secção
de Depositas» que lhe dará prontamente Iodas as in

formações desejadas.
Além da conta -Deposito Popular>, Depositas iniciais a

partir de 20$000, parft a qual são abonados juros de 4010 ala,
o Banco Agrícola e Comercial de Blumenau mantém ainda as

seguintes contas:

C. C. C Á DISPOSIÇÃO ,

c. C. C COM AVISO PREVIa, conforme con-
. dições na caderneta '3,0 alo

DEPOSITaS POPULARES liMITADOS 4,0 0(0
DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 meses 4,5 0/0
DEPOSlfOS A PRAZO FIXO de 12 meses 5,0 0/0

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

2,00/0

FILIAL JARAGUA • R. CeL E. [ourdan n.115
Caixa Postal n. 6S - Endereço Telegráfico "CAIXA»

Horario : Das 10 ás 12 e das 13,30 ás 15 horas.

Sabados : Das 9,00 ás 11,00.

·Ma�eira em tóros
I:ompramos de diversas qualidades ..

Trator com a

SOC. IGUASSU' LTOA.
RIB. MOLHA - :-

Em. Jaraguá
Consultas: ás quintas-feiras Ir.---"""__--:-

H O t e I Becker
Rua CeI. Emitio Jourdan Jaraguá do Sul

Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á·
vis á Estação ferrea. Dispõe de otimas. acomoda'
ções e oferece o ma;,ç:imo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.

CONFOR'1,'OHIGIENE PRESTEZA

Ljnha de Onibus á porta Preços razoaveis. .

Proprietario : Carlos Albus.

Adolf Hermano Schultze
FABRICA DE M O V EI S

Especialidades em bancos escolares.

Rua' Rio Branco, 964 Jaraguä

Dr. W'alde� Mazurechen
M'edico

-Consultoria e residen'cia: - Rua Marechal Deodoro

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

'May � Fischer
Corretores de Seguros em geral
Internacional de Segúros, Mutua Catarinense,
Albingia. Nacional, Segurança Industrial, Fogo,
Maritimos, Terrestres, Vidros, Automoveis, A-

cidentes . pessoais
ACIDENTES DO TR�BALHO

LIQUIDAÇÃO IMEDIATA DE Tobos OS

SINISTROS

Comissarios de avarias de diversas Companhias

I

---

GO/CH I RM�O/
Jl\�l\GUL.\ - .rl\NT� CL\TL\RINL\

---------------------------------���������

S O r g o' e c i p ól

C�LCL\DOL
-

,

Compramos qualquer quantidade.
Fabrica de vassouras

Schiochet e Rocha
-:- Rua Rio Branco 122 -:- )

� x ..

o anjo protetor de seus filhos
é a

Lombrigueira, Mioancora
Vermifuga suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!
Serve para qualquér Idsde, conforme o n:

I, 2, 3 e 4_
Proteja 8 saúde de seus filhos e '8 sua

própria! Evitará muitas doenças e poupará '

dinheiro em remedíos,
Compre hoje mesmo uma "LOMBRIGUEI.

RA MINANCORA" para seu filhinho.
E um produto dos LABORATORIOS "MI

NANCORA" - JoinviJe

Procura·se

Empregada
para serviços dcmesticos em casa de pequena familia.

Tratar â ma Marechal Deodoro, 392.

O SABÃO'

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIXIR 914
organismo

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

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

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um licôr,
Aprovado como auxiliar no
tratamento da Siíilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D, N. S_ P., sob o n.

26, de 1916

OS JESUITAS
,

de Humberto de Campo,..

Hosiias, cruzes, o altar... À frente o Lenho,
Rosado á mão, acompanhando a fila
De bronzeos naturais de aqreste cenho,
Entram, resando, a solidão tranquila.

Chegam á aldeia. No sagrado empenho
Falam de Deus. O Principal vacila . . .

Baiisam: plantam; - brota a cana; é o engenho •.•
'Vêm portuguezes e o Cuvidor; - é a vila. . •

Para tanto, porem, quanto suplicio! .. :

Qantas perfidias de Capitães-Mores! , , .

Quanta vida de sanio em sacrificiol ••.

Embora! . . _ A Crue, quando fechar os braços,
Ha de dizer a seeulos melhores
Que a Civilisação seguio seus passos! - - -

Esteve quinta-feira nesta
cidade, o sr. Amino Soares,
diretor do diário cA Noti·
ela> de Joinville.

Virgem Especialidad e
de WETZEL Bt elA. JOINVILLE (Marca registrada)

RECOMENDA;.SE TA�TO PARA ROUPA FINA COMO PARA ROUPA CuMUM,

s�SÃ��:R(JfAt
ESPEClALlI7ADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


