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o "Olario Oficial" do Estado publica, em seu numero de 18 de. dezembro, a estimativa orçamentaria para 19'43. A

re_ita foi orçada em er. $ 51.383.161,10 e calculada em igual soma a despesa. Comparativamente, dos dados alinhados re..

'sulta uma diferença a mais de er. $ 7.147.819,60 sobre o exercieis óra findo, o que comprova o índice crescente da eco�omia

do Estado no governo jUlto, bonrado e patriota do interventor Nereu Ramos. .

I

Ano Novol
Vida Nova?. . OLl a ilusão de uma nova

vida para tantos povos na hora pr.êsente.. Diretor-propr íetarto: HONORATO TOMELIN

�
� Ilusão, dizemos, porque a vida conhnua. ������======�,�_=_=_��������=����������������

(, Não uos convencemos de pensar. de supôr. de I Ano XXiV.... Jaraguá .... Sábado, 1 de Janeiro de 1941
ambicionar·O ano que começa é uma e�pBan, j�.�.�����-�-�-���-���������;����������������,����������������

ça porque é também uma incerteza. E quando
oVelha Nicolau vem do fundo da lenda, os

Ique acreditam ou fingem acreditar, debruçados
sobre a incognita do ternpo, fa�err. os s�us va-li
tos de bôas f�stas, -. de coraçao ou

_

simples I 'I: A abertura da Agencia deste Importante Estabelecimento
mente pCl !': ,,�3.G fllglr ao, costume�, :: r d�() traba I .

,.
8 -,'

lho ao CO,�dO, ao telegrafo� ao t.�ebn,-, .

Ia
105mb rr(gr'_S�lsta

I Indlce do Progresso de Jaragua Como facilmente se

zen�? ,,:ublr a renda publica, untca realidade, I, que se des��1rola, !li': ha.rCi cipio de J ;:r<'.guá, um dos
I
na pr�dl1ção e no de�- opera o Banco Nacional depreende destes dados

quavln.:l_mpre., .
_

' Ih dias.. Na h,: pr�se!!te, pL)�,toao o ,E�. rnais novos do Estado., envolvimento de J;.;r�gua, do Ba�co S. A. �m tod? é ums organisação que

...' •. --;. gue
se quer. rne or�s las... as O

I ta90 _dt: S nta Catarina,
I Em todos os ramos, Os esforços conjuga, o Brasil, pOSSUIndo Ii inspira a todos indistin

r��, Ir ',ln,I:?S, dCSStS mel�ores d�as, :e:f�lar:: t��. CltanglU também e d,e de atividade, como Stj" rn I dos de todos os jar�- liais � .a�enci�s em todas tarnente, particulares, co-

• rI�:-, d - esperanças, ,entr,� �ost:a� s"
. .:.t�u\..n.1�J;jS I' forma n.otavd o rnunt

na adrninistração. na ia II guaenses é o fator pn- as CI?JGtS Irr;porbnt�s rnerciantes e indústriais,
de �eseng:ar<?s, Mas nu�ca ��s :en.tI�os �,e.la voura, occuaria, comer rnordial do resultado 2US- [do patz, Sua s éde matriz a maior confiança

n?énLe. saus tl�?S. porqu._, o p_se�� e u�m p: enun-:.
',� ......

cio e industriá, desccrti I picioso a-que temos ehe- é na cidade de �ort� A' testa da agencia
CIO de conquista, no k.m.po :-lh�-_I edsp{�çlo !3V!1tO ; Dr , lL\rno Pe-

113!TJOS um ritmo ;:.cele.lg2do nos ultimes anos. Alegre e seu canital e de Jaraguá, se encontra

vale p ira uma como para rm oes e a rnas, a- :dro Hoec:;chl radc de oar -e c r- indi-I Assim é que obser- de Cr $ 25.000.00000 o conceituado e estima-
.. d "sp"to como de naturesa E tod: a en- ,

-

I'LI
U J,... prLö·e;:,::;u. I

'
..

na e_ c; .. e.
.• ...... ',' ,_Cl, r' (� , ::: " "Ci; esplendido de que ;15 'I v�ndo o s�u. desenvol- tdall�ente l�tegrahs3dos,

cenaçao c?m que fI�tHa�05 � n?ss� ! .._ntasIa" Fe�teJéi a_sete de Janeiro. yt<,t' f ,. ono;;tdarão. Vlmtllto continuado. os pOSSUIndo amda rf'servas..... >l:;i

sej,:! um sImples de,c,t'Jo, as vezes In'.HglllfIcante, 'proxlmo vmdouro o seu I e� 4 IS lca_, C -

,
•

I
d' t d B N.. no ."L�l .i.-" C' $

Oll ''''-llh'l d;l{I�"da '>rn arnpiitudes extra territoriais ! aniversario natalício o dLI rIff,,:'; sempre cfescente� I· .Ire ores o an�o
S A3 ;

19 2l0'-'Ol,100"0'OO�"
.. ,

"
"� ,,:._l� ... 10 , i ' ciOnaldoCome::clO ..,1. , "

fJzcmo la a margem do. nosso 50n�0 e dá!�OS, .

! hOllverDm por bem ins, i _�_� _

lhe t�d� a, nossa mentalidade. yaslö, quano?� e

I II talar entre nós uma a- i Brindes e Felici ..
de opgm,alldade, re�uz<;e a tnvl.al �ecalque .. En' i Dr. .c..lva ro ! gencii1 dest� conceitu�do I tações
che, poren�. c ,llnblwte c_m que Vlvemc'S, p;·ra Bota lho I estabelecimd1to b:mc;;rio. 1

• •

atl·llg1·!··. hc'" I'Z' nt·"s g

..
I.Je

nao rh;'ga EmJOS 2lcan.car .--,. d
IOdiretor desta folha

re-I. ,.1' • " �.
• • _., I ,,,. gr;>,r. e valo;' "'cono- I ,

E as:·im todo!:! os ano�.. São Silvesh� dá MEUICO ! "--':-
" . . ....

' ,ce?eu, emuIt?, agradece,
.

'

t d'd
.' .

t' I mIco pc:ra Jaregua, a bnndes e feliCitações, da

por termmada uma .:. �pa e VI a, e !mCI'! ou r8, CIRURGIA, PARTOS, MO-
� abertura de mais uma! �Casa Marlp, do sr. Seme

t'Zão sdt.ÍsfflZ. nem de::lllldf..
. LESTIASC�fA����ORAS E

organÍsi<ção de credito, 1 Matar, ,e �Casa Real», do

DeIxa tudo ,�o�, cont� de, nos mesmos. por· r:OENÇAS INTERNAS E a par de demonstrar a;
sr. Jose Albus, Adolfo �er-

que a marcha dos ,Has nao ces:::a. TROPIL,-dS �DOENÇAS DA .

t', t
mano Schultz, F a b r I C a

B� F t 'F I'r A - N , PELE - TRABALHA DIA- sua Impor anela vem ra de Moveis' dus Irmãos Ma
0'\" es (.JS, (' I � .I,O! ovo, , b f'·'

'

.

,�

-
-' RiAMENTE 1':0 HOSPiTAL zer enormes �ne I�IOS nstas, do grupo escolar

.

Ele sabe que nao �(; q_uem na� ;,splre uma i '

,SÃO JOSÉ :':;0 municipio. mórmente «(São Luiz»; .dr Alvar? !3a-
mlgalh� do que sobra a me:,,: da SOl te, - quan!o 1 nUNDE CHAMnnos a em se trAr,ndo co Ban- talha, abaltsado climco,
mais se t'�rn, OD quanto 1:1;:,IS �.e sobe. O d':SfJoj' Arno Pedro Hoeschl. in QUftLQ'u'ER HfR'" f'� N CI'O " ,Jr) ,..

':TI
,Irmãs do grupo escolar

. I·' A 'd d J" d D'
- .

d C
U .. 14 .....u. anal u, '-..0. er I O" P 'd

'

F
Co1TIO 1 vaidade) não tem umte::;. sal ç\ O', tegro UIZ e Irelto a Cl ,

l', _ _,' e;- d' i
e IV1l1a rovi encla» ,e ar

P:uaic� �i formos até a origem do Sêr para là dos II marca .de Itajaí
.

Rua Preso f, Pessoa, 206 CIO, "'.nt�ô °fr,g3J.l�dçaO Ie I macia Jaraguá de. Gomes
-

>

,',� .', . ·d· " '", H,' t' l\d:-" E' Magistrado culto e mte conce! _o lr�a o, pe.a I
& Borges, desta clda,de d 'd d- H I·Ine�odd�: pll,nOl ,lO.::> a". lS orla,

..

" a - � .. I.ß, gro, e chefe de f a m i 1 i a __........,-_-->--_.! �E!1e::t1datj,.." hsu.ra. e 14' - Do sr. Fredenc? G O �� a ao sm.
"

elo

traslam Ja na alma InqUIeta a «chama proOlglO I exemplar, o dr Arno Pedro,' beralidade de seus din.1 Sch�11'rtz C?m estàbeleclmen' W':�L ....ha!en, banc�no de
.

:ia» que espalharam pelc�s quat_ro can�os do mun
.

Ho�schl honra a classe � PADRE ANTONIO
entes. t? hpograflco, e drs. �a·l· reconh�cld2.s aptIdõ�s e

do. Desde então as honzonh:s da Vida deslum, que pertence, elevando ca-I MOSE�
g
f 1 d d 1895 I rt�ho .L?bo, Pa I� Medeiros cavalheiro de peregrInas

b
. da vez mais o conceito em I un a o em. '

I
e ,OI.IVIO Cordeiro. -- de I virtude� ,

ram e atNfc:em., O 't' I? T I que é tido a magistratura I R,eaHsou se .h,o�te�, em com quarenta e OI.to an<?s, jomvlle. , .

I 'A b�·rt d
"

An) ü\f( . que nos rara e t. " a vez
catarinense, i

Vancano mUnt�lpl? ae �n portanto, de eXIstencla, I
- Do dr

..
Klelce �t_TIa-!. í1 ,e. ura a �.gen�ra

a paz. Essa paz que é harmonia e união, c')m-: Tendo exercido, com ra
! dayal, a sua primeira mls I zonas CorreIa, de,Cunttb�. d"r·s.e a a 4 de .Janeiro

preensão e estimulo, vali:! de direitos e ordem I ro brilho nesta comarca, a I sa o novo sacerdote cata
O b. t·

-- Do sr, Osono Sarai proxlmo. em predlO alu·

para trabalho, de que (I mundo tanto pn:cisa. iudicatura dur a n t e rinense, padre Antonio Mo S df':tCe Idmen ,?S por va, funcionario do Institu gado píOvisoriamente á
"

, ,

M SU 1 OS o «eIxo» t d p' h d pr"
"

Que tu sejas, 1 ;143, o ano da esperança CinCO anos, S Excla. �em,- ser, ftlho?o sr. anoel Rio _ O ministro da fazenda
O O In O, e a:a,nagua. R'Ja Marechal Floriano

real"l'z�da, parp.,. toda a humanidade e especial- pre se portou .com a dlgnt Mos:r, reSidente naquela exp,ediu a ,seguinte circular; Por teleg�ama feltcltaram
P('ixoto

' dade e honeshdade que o localtdade Tendo em vIsta o resolvido no O nosso dIretor os srs '..'
.

mente para o nosso Brasil Assim Deus o queira, caracterizam, razão pela O áto que tevp a presen processo � 104660 - 42

reco",
Capitão Antonio Jorge Fa Folgamos em rfglsbr

""'\ na sua infinita mi�ericordia. I qual deixou em jaraguá ça de membros da familia t��ndo aob" sdr� chdefes das trepd�' deI, presentemente em São em nossas colunas ó
"

d d f' lçoes su or Ina ae 11 es e Tm· P I 't )'o:t R
' I ., .'

"r?- I nUt_TIerosas
e escolhidas e gra� e nut11ero e, leis, nisterio que os estrangeiro! mai,·

au o, e capl a lu a sr, el
� .::.conteClmento,. t· daqUI

) - amizades: . I revesÍlu-se d� �ol.ent?ade ores de 18 e menore� de 60 I noldo Rau.
. I envi':-lmos aos diretores

,cCorrelO .co Povo» que c?nforme o pnnClplO Ittur- a!l0s permanentes AOU _ lemp,ora-' - Dos snrs. Mano Ta
d B N· I d

teve e conttnua a ter a hon I glCO
nos c:,m p,erman�n�la a titulo

/'
vares da Cu nha Melo e, O anco aCiona. o

. I" precarlO, so poderao receber H
. -

.,

\ C '

.

S A
.

ra de se contar no rol dss Para servIrem de para quai.quer quantias qae lhes fo� ermllto Cardozo.. repre- I omer�1O . . por m·

seus amigos daqui o feH ninfus do novo sacerdote, rem devidas. ou efetuar qu.ais'l sentantes .

respettvamente I termedlo do seu gerente
cita, estampando o seu cH seguiram para aquela loca que,r pagament'?s a que �steJam I da� conceituadas c0':l1pa I aq'li �nr. Helío West
chê em homenagem a quem Hdade seus tios sr. Bernar obnga�os, medlan.te prevIa apre- nhlas de Seguro de Vida e' h I _

,

.
'

., . sentaçao das c, rtelras modele 19 G'
'

'd S II P a en o:, nossos cor
soube ser grande JUIZ e ,do Orubba a�.ompanhado das quais se dará mensão. como eral�, nesta �I ade, u, d·

.

.. t
ótimo amigo. I de sua exma esposa, determine o art, 167 do decreto Amerlca e Atalaia, recebe i !éllS cu��nrr:en os por

,

n 3010,de 20 de agosto de 1938 mos artisticas folhinhas. 'tao auspicIOSo fato.
------------�-----�------------------------�-

Oficinus c edifício pi oprios Redator: João Crespo

s. Catarina .... N. 1.155...

Banco Comercio S. A.Nacional do

LouesRochaInstifuto
Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,

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

sua e�pecialidade, ,

Rich.in. Rua do Príncipe, foUl', 334, JOINVILLE

- Cronica Tempádo I

I Relojoaria CatarinenseSjA
Para começar, entremos: quem não dispõe de algum! jornalísta de pulso, recl� I impecavel correção da I

pelo Estado Não é o Es.! recurso Encontrou a porta! mado pelos melhores jor-. fórma quanto aos

m.
o

I
" R E C J\."

tado de. hontem, mas de
I'
fechada Lacerda Coutinho nais da epoca, a politica I dernos»,

ha um seculo teve que escolher outra fez·lhe uma surpresa: ele� I '

*0* Sue. de Rischbieter 1:1 Gestwicki
15 de dezembro de 1842.1 carreira. - a Medicina, já ge.o deputado provincial! Vale lembrar tudo isso

Nascia na então cidade de

I
então as 11'usas acoleata e depoi,s federal, ·ca?e�do i quanto trans�orre o. prime!N. S do Desterro, uma vam lhe a alma de moço, Ilhe assmar a Conshtulção ro Centen3rt9 do nascl-

criança pobre, E ainda no 4 ano. o I de 91. mento de LacerdaCoutinho.
A pobresa tem sido a I pais em guerra com o Pa� *�* : Lembrar, � sentidamente,

chave .aziag;a q�e ,fech� a: raguai, ofere�e seus servi t As suas "Ovidianas» tra lorgulhosamente.
,

porta a mUitas tncltnaçoes I Ç?S ao Hospital do Exer I sem um prefacio de Arari E se nada. que nos cons·

De encontr<;> a essa porta! C1tO, Volta de lá com al-. pe junior quando não se te, conserva no Estado o

fechada esbarram e fracas i guns galões e algumas me I extinguira ainda o sucesso nome aureolado de Lacer

sam muitas iniciativalS e ldaJhas, para concluir o I alcançado pelas «Lendas da Ccutinho, .vale lembrar

mesmo vocações. curso, I Escandinavas», Ran.iz Gal- tambem que ele não foi

A criança cresceu;, tCJr
"

**,* i vão lembra lhe o estilo e apenas catarinense - mas
.

nou-se homem afeito a Medico, tal como Luiz, joão Ribeiro escreve: nacional

imagem da esperança que' Delfino, chegou a ter fama! cNesse poema, inspi- M de A.

com ele crescera Chama- Foi presídente da Comis- i rado em Ovidio como

va se José Candido de La 'são sanitaria de EngenhO" c;liz o titulo, mas inteira Imposto Inter ..

cerda Coutinh') I Novo, onde residia colabo mente o�.iginal pela fórma Estadual
A Ilha, que lhe embala j rando com o Barão de La· e pela' sltbstancia. Ha O decreto federal n.4994

ra os primei:os sonhos, do- i d.ario no saneamento da I
.

quadros de lavor· classi- de 26' de novembro ultimo,
tara-o, poreou, de

, um,a I Cidade e mantendo a sua. co hoje mais que raro, estatue que as tàxas, cor

grande çarcela de tntelt-jcus!a� por anos, um posto j desconhecido na litera� respondentes ao imposto
gencia. ,- 1 vaCtnlco l tura contemporanea.Lein- inter-estadual de exporía-

/\,
, . , ,

I já então poeta, escritor,' bra-nos Cas'tilho pela ção, serão cobradas ate 31
Feitos os estu?os Iniciais!

. I de março de 1943, após o

no antigo Colegto dos Je ! I que ficarão definitivamente I

suitas, foi para a Corte: I suprimidas. Em face disso, I
d I

Ouvidos � Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
Todo O seu sent,í o evav_a CLINICA ESPECIALISADA o secretario da Fazenda"
o para a Mannl:t�" Nao I DR SADAL jlndustria e Comercio, bai I
poude vencer as dlflculda . • . LA AMIN xou uma portaria, autori-

des para i'1gressar" n,essa I Consu!t;:;, �m S, FRANCISCC : sando a çobrança das ta !
grrci� em re �bCl a� Ixas �çre 0. ����r�������������������������������

-

Vendas a nlodicaspresta.ções
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edital de Citação de réo ausente

o Doutor El1U8.rcto Domingos da Silva, .Juiz

S,ubfJtHutc em exercicic, no cargo de Juiz dft Di

reito d::l comarcs de Jarnguá, Estado df3 Santa Ca

tarinu. Brasil, nu forwa da lei, etc
FAZ SABER !.lOS qUf.' o presente ediia!, com

o prazo de quinze (15) dias virem, ou dele conhe

cimento tiverem, que pelo doutor Promotrr Publi.

co da �(im8.rc{:l. me foi dirigida 8 denuncia. do teor

8eguintf� : DENUNCIA: Ilmo. Exmo. Snr. Dr. Juiz

Substituto em exercicio nesta c(lmarca : O Repre.
sentante do Ministerio Publico,' nesta comarca, fa

zendo uso de uma das atribuições que pul' Lei

lhe são conferidas vem, com fundamento DO lu- Registro Civil Edital n. 144.3

CIUf'lO inquf'rito policial, oferecer de�uncia contra
Angélo Pereira tO'.Ignt::z

JOÃO KANZELER FILHO, brgsileiro, CU8!H.lO, IH.
Artur Mueller, Escrivão e O· !)emafchi.

d
.

fieial do Registro Civil do 1. El b 'I
vra or, com vinte ti nove finos de idade, residente Distrito da Comarl'a àe Jara-

e, fl:i81 eíro, solteiro,

e domic.ilíado �om Riu Molha, neste municipio, pelo gllá. Estado de Santa Catod· Ittvrador, nas c e u em

füto delItuoso que passa fi expor: Em o àifi dois na, Brdl. BruBqub em vinte e um

de ßetembro do corrente anu, �o amanhecer, teu.
faz saber que compareceram de setembro de mil ilü

A L d
no cartorio exibindo os docu·

"o eODar o Spezza nOÍ!:ldo qu� faltava pa.rte do nlelll,:S exigidos pela Id afim ��c,�nt(1H e ,!nzp, domici

cale em grâo, de propriedade de seu patrão W1:il d<! se habilitarem para casar-se: h�'.'..l(l e reSIdente nt"8te

d.emar Rebell.fI, que licara nú h;:rreiro ÜB sua C6.88.,
dIStrito em Hapocusinho

sIta á Rua, dIgo, sita em Rio Molha, neste muni
Edital n. 1441 i senllo moo de Zlizino Pe�

clpio, para secar, comunicou a eBte, Rebello io- 'Ja "b f d' J '" ,Il'.;ira e de Matilde L. Pe·

con.tinenti, () tato. W�Jlàemnr RebeHo em co�pa- .

c.cc
. O. I .

unto, e Md-lll'eil'�,
h d I Q

na Leollla rrtnber ger. ,_, b" ",'1
"

'. I ,,'

li 18. o m;petor dE ullrt�irl'\l!, Pedro Di88 e ()U- EI b ""'1 ·r. < It·
I CHI. l'{,,,l eH e, �JoJt.lr8,

tras pessoa� dirigindo se ao ter'reiro da residencía
e, r""l c� ?'. . o elro Ilavl'�dortl, Dl:iscidti em

d.e. ,SpüZZ8, constataram além da veracidede da :y;aa�r, d>?tr�IClh.ad� e I; , JBI'llguá, em seia de Ja

informação deste,. que, de bem proximo 00 S"�(',O-
,.I"en�� nc.sk dlslrIto r.m n�'il'(, de mil Dt,Vpeent'.I'"

pela �ua compr'Jvada efica·

,. oe. a Franclsco An Paul" nas
' '" cia é muito recdtada. Deve

dor, p3rti�1. um "rastro' de clifé que ia até &. caSH Jw
Ch..

. :i ,.' "CtU e cinco, d\.lmicl!íHdB e ser usadu com confiança

d� .JuäO Knnzeler Filho _ individuo apontado pelp. tm.
, .. dgU� em Ci:! o.z, .. de rc8idHntü IH'ste distrito Fluxo· Sedatina

.

vlzmhanç'l Ci,mo llidrli.� _, p8.1'6 onde se dirigi- ab.nl de mil .novtcentos e em Itapccusinho 8end�

m.m., '5, com o consentl.m.cDlO deste _, que a prl'D sel�,. s�.ndo fllho _de Jacob mha Ci.'e Domi�gos DR- Encontra .. se em toda

CA fad I e de RosBha Boluaf
-

t

Clp10 relutou pm conced�.l(;, - procederam li uma F d'
mal'chl e de Amalia Vt;-I

par e

«vistoriü», rlunmte a qual encontrifram, no 88808- ÚEII.� br -'1 'f" "It' ,'d!Í Demarchi.·
Ue DNSP ·n. 67. de 1915

lho do fwtäo, (.I café furtad() e r�colJhecido não aó 11 '1'. a�,1 el. a:. so tira,
,

.'

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

pelo. dissemelhança com B nas barricas existentes II�dvra::.lora, domlclllad.a e re- Jaraguá 23..,......12··-42.

.
.

.,.

., SI (nie neste dIstrito f'm

C,'ffiO, HO contrarIO, pela qmmhdadf1, qUtiHdadA e I Fr .: . i p".,j ,-, Edita! n. 1444

grau í}(-) secagem, identicaß 110 que faithI'B no ter- a an��;..ca (t'
,�_'-

a, n<l,SCt u 'LMHI: MnHoel S(lurea e

rf)iro ;lG Spez.zfi. Estando joão Kauz.eier Filho as 'd,m ,-,.�.ttO Adm<"?1 eru.,love Eh·). Krupgt>r.
. "

.

d ti �
."

. . .'

...' . e aga", o e mi nfJvc:cm· 1 b ')'
Especifico da 'dentição

Ed�lmCPrd,,:et� :;n -�l" .Iancqlt·}lh).
nbß penas ,do 'ijrtJgo 155 tos e dez sendo filha d

E e, !'hßltUrfl, solteiro, A Saude das creanças ,

O O ,gi,) .'f 8!"lI:l ras I)Ir('. re4,uer o�abaixo aS,si. Nicolall freibt I ger e d� la.vr'läcl', nl.Hweu em Ja Arttes evitâf do"queremediarl'

nado ;que :8e H.lstllure processo·crime. nos termos E '1"' K.·
. .. I"ftguä, ('rn trescle si�tf'm Si quizerdes que os vo,ssos

do ç:.Ödlgn de PI"OCeS80 'PeD�l em' vigor., "juraguá, mJ:):guá�S;2�12-42 bro de ruil novéc\'ntrJs::e filhos sejam sadios, fortes e,

3 de dezembr�) jE 1942. (a!'slpa!io) Lourenço Ro
dezesde, domiciliadtye ��\stenles, 4,ae-Ih:s CA'C�HI.?

lando MIlJucelH - Promotor Publico. Rol de teste Edital n. 1.442
resldBrlt8 ne8te distríl.ö k CALCm'fINA' é unLme-'

munhas: la. Leonardo Spezza, l;�asneiro; casado, HOl1or�to' Dernarchi e
em FranciEc(J dt� Phula� dicamento; scientificamente (10-,

ll:l.v;l'ador. 2d.. Jüäo ,Bo.rbe., bl'8sileiro, cRotido,.lavra. Angelina Araldi Bassani: sendo filho de M!liloel sado e contém;- tudo, de, .que'

q.Gf, 3. João Vicente de Souza, brasHeJro, c8sado Ele, solteiro,' brasileil·;�:_., J08e SIJaret! e de Elzl1 nec�ssitarn os orgãosrenf for-

I d T 1 t t h
.

d
"

- fi I L s mação, das creanças..

s,vra 01'. O( ßS BS es €mUD 8S reSI em em Rio lavrador, natu,r.al d� Jara-
. I. .• enz' L ü3rf.iS. '

Alimenta o cérebro, tonifica'

Mo 1i:!1i , • neste l1l�nicipío. E, havendo sido des;ignli. guá, domiciliado � re.sieff,ln 'Ela, bl'tuüleira, tW.'teir8, ós muscúlös' "e recalcifica os'

do O dH! 13 de J8.Deiro de 1943, proximo vindouro, te em Rio Molha, ne§te lavradora, nasceu em Ja. ossos e os de[ites, "

9 Doutor Edu8�do Domingos da Silva, Juiz ás J O; hor8s du manhli, p8rB ter, lugar O interro· distrito nascido aos deze- rnguá, €m vinte e um de du�::e::t��:e�.e CALCEHINA'

Substituto em exercício no CST'go de JLiiz! de Di- �atorlO do réo, e tendo o Ortcial de. Justi�a certl· sete d6 Outubro do �no a�bril de mil novecentos; Em todas as farmaciäs.· - i

reito da comarca de Ja.faguá •.
Estado de Santa Cu- ficado nlio· o haver -encontrado ne!)ta comarca, e, de mi'l no�ecentos' ê. sete

ef vinte e s.eis, dO·&Jic1l1a:

farina, Brasil, DI:!., forma d� hn, €tc. por 8C achar em iugur incerto e não sabido, poJ" sendo filho' de" Domingos da e resid-ente uest� die·

�.
�AÇ.O SABER 808 -que (I presente edital df: isso mande.! p-a.ssar; V presente. edital, pelo quai Demarchi e de· Amalia Pe tnÍtö i�m 'Ilha:da Figuei,ra, t

. J1�mHHl'rt �I;,!lça e errematf.lçll'.."l, �o
l o pr�zo de, chamo fI Cito 80 dito João K8Dzeler ,Filho, para dri Demalchi. .

sendo filha de Henrique·,.

t.rinta d':11� vU;t:m ou deie conheCImento tiverem,' comparecer neste Juizo, sala das audiencias, Edl-' Ela, \liÍlva: ;bhsiJeira, h. Krueger e de Carolina'

.que ffndtJ.'(l8� prozo; �&() de ser arr6matado� por fi!310 do Forum no dia 13 de janeiro de 1943, p: vradura, natural de Luiz Krue·gel·.
.

que!J1 1D:l\fa deI! ..e .rn1bur Jan,ce ofEl".rect\r; no dia 19 VIndouro, á8 10 h0r;as da manha" ,afim de ser io- Alves. domiciliada em este Jaraguâ, 23-12-42

�e lênet.ro...�e.t943 prfJxlm? vln�ouro, ás 10 horas terrogado, 80b .pen� de reveliD. E, pàrà que che- distrito, e l.e.sidcntt em Rio ! Edil..1 n,,1-"5 '

ca 1Jl� il. :)6 eDB pertencen,�8 80 Espolio de gue a notl�Ja no conhecimento de todos; 8e pas Molha" nascida 80S deze . fredollno Schmidt c, I
,Ofto a:atbw,�kel, 8 1l8ber:

.'

!OU o presente edital que lerá ali�ado DO lugar seis de Novembro do ano Catarina Zimmermann

!.) fUmo .erreno �jto flt:8t8 CIdade, á Rua D. de costull18 e publicado pel�iilpp�eD.,p,;JqCtl). psd,? çle mil D9vrcentos e oito, EJe"brusiletro 8oUei;o

pcedrt Id, ftlzen.do fr.e,DtA na mesma Rua, travttllao e paesfl1lo neatll. cjdade de jaraguá, aoi vinte e $(,lldo filha dl� Angdo Aral lavrador, n88ce� em i8�

f):,S .

U,! O�. c�p .���s .,I),� .

D1ßDOS 40 metros com doi. dias do mel de dezembró de mil �()vecen o ,r e dê Jo,st'fa Arald.i. ,raguá, em quinze de lIlar

h nas de Joll.o Emmendofrfer, ('xtremando de um e qU8renta' e dott'·; Eu, 'Ney Fra.Dco, êilcrjy!,o o
I .Jara�tlâ, 22-! 2�42-. IÇO de-mU"--ao've-c-eol-08'-e

rz�1lE &r O O � � O -M A� A -a Õf' � A -K A Gi tJ 'ßJ
.

Edital de primeira praça lado com ter�88 de Sabíno ·Uber e üe optro lado subscrevI. (assio8:(fO) 'Eduardo Dcming� (fá l�ã,
O Dourar Eduardo Domingos da Silva, -Iuiz Subs

com as de ErIch BJ�sft' ld, co111 � arett de 800 me- Juiz.Substituto em c xêrcicio. Está conforme o ori

titulo em exereícío no cargo de Juiz de Direito da [t008 qU�ft.uB, a:va:l!ado em Cf. $ 3.000,00 Formal g1nal.. ao que dou fé,

comarca de Jaraguá, Estado de Santa :atarina. Brasit.,
de partilha do escnvão Ney Franco, de Jaraguä jaraguä, 22 de dezembro 1}e 1942.

na forma da lei etc:
,de 2º de setembro de 1938, resístrado no cartorío (t) .E8ci)v!� :,'NE;r FRANça

.
Faço sabe; a todos que o presente edital de pri- . do Oficial Mario TavareS' da Cunha Mello, de Ja.

"Jl

meira praça, .com o praça de vinte (20) dias virem ou raguá, Bob D. 2.921 sob, (�igo )tsg. tslãö n. 15, pago

dele conhecimento tiverem, que findo esse prazo ha 2.921 � seb '0'; 2.8:71,-tie livro � - em-21...de. setem-
5�, RegiãorfMilita'f

de ser arrematado por quem mais der e maior lance bro de .1938; �.) UDl terreno SIto nesta cídsde á 16. Circunscríção de Recrutamento

oferecer, no próximo dia 5 de janeiro do ano de 1943,1 Rua
ElIsR lSt"llD, fazendo frente na mesma Rua, Junta do Alistamento Militar de jaraguã

ás 10,5 horas da manhã, ás portas do Edifício do Fo- com 79 metros; trsveesão dos tundes com 42 me
I ELJITAL d

-

d
'.

t d d d I

rum, o� bens penhorados a Augusto Schlupp, na ação tro,s com terraa de João Bfill:)ck, extrem�ndo de'
e convocaçao e ser ea os fi, a ç as

ExecutIva que lhe move Comercio e lndusiria Oer- um. lade- cem tr rres de Lucíu de Olrveíra E.\ ce
se de 1921 '., ". r

mano Stein S. A., a saber.
outro lado com !.IS de Purnhageu, com a 3.1'88 de Tenente Leónidas Cabral Herbster, Presidente ::1.1

Um terreno sito nesta cidade fazendo frente na
2.138 melros que drados, avalíado em er. $ 5.795,00. [unta de Alistamento Militar de [araguä.

Rua Rio Branco, .. travessão dos fu�dos com o Rio Ja-
Formal de Partilha do Escrivlio Ney Franco. de �az saber. que foram sorteados para o serviço do

raguä, de um lado com o Patri : onio Municipal e de [a raguá, :d�: 20. �e 6ett:'D?brü 'de 1938, regíetrado DO Exercito, no dia 9 do corrente mez e ano, na Capital

outro lado com terras de Teodoro Kramheck e João c6rt�l.'10 do Oncís! MarIO Tavares de, Cunha Mel- do Es�ad(<t os cicadãcs constantes d:; relação abaixo

Emmendoerfer, com a area de 5.600 metros quadrado!', lo, �f, .jsraguâ, sob n. 2.871, pag, 2.921, talão D. 15 transcrita e que se deverão apresentar do dia 5 a 20 de

avaliado em cr.$ 7000,00. 2. Uma casa de material do Iívro 3-A, em 21 de setembro C.E; 1938. 3,) janeiro de 1943tm�tg Junta, e 05 que o não fizerem

construída no :!lESmO terreno avaliada em er. 1000Q 00 BENS MOVEIS:.1 buíer; 1 balcão; 12 meE86; 22 ca- ficarão sujeitos as penas estabelecidas nos regulsmen

3. Uma balança sem pesos, avaliada' em $ 41:00.' 4: deJre.ê;.3 cadeiras de víme ; 4 cadêir8�; 1 prl:ltdEire. tos. militares e Oodigo Penal do Excercito. E para que

Uma panela de íerro crú. avaliada em 10,00. 5. Uma d� cmH.!lhs; 1 mesa (je lavar louça; 22 macas; 1 ch�gue ao conhecimento de todos, lav.ei o presente

molheira, avaliada em 5,00. 6. Dezenove vasos de t p::'ßtderrü cB!?!',,; 3 CBmas; 1 earrtnho pars cnHH1.' edital, que será afixado no edificio da Prefeitura, In

barro, avaliados em 10,00. 7, Uma pá. avaliada em 5,00.1 ção �e bagagem; 2 mesas p e que n a t; I tendeu.cia Distrital de Hansa e publicado pelo jornal

8 l!ma saleira, avaliada em 2'00. 9. Uma frigideira,' relogío (�8 pareà�; 1., espelh? de parede; 4 quadros <Correio dO,Povo», depois de assinado ptlo Presidente.

avalIada em 5,00, 10. Treze mamadeiras avaliadas em
oe pareu€'; 4 dUZlbS (je le�çoes de carnaIS, 1 1/2 Jaragua, 19 de deZEmbro de 1942.

.

10,00. 11. Tres copinhos, avaliados em '1,00.12, Cinco duzias de tcalhaE; de rostó; 12 cobertas de mf:S8. Artur Müller, Leonidas C. Herbster

rasqueadeiras, avaliadäS em 5,00. 13. Stís lal9'S de far- UTENSILIOS: 24 pll.. tos.18 fBc8s e 18 garfos; 8 pa Secretario Prfside:ute

micida, avaliadas em 15.00. 14. D�Z':::S::,êi:> vasinhos de ne�as, 5 bult'!'; Qf: café; 12 chicaras para ci1.Ié; 12

barro e seus pertences, avaliados em i6,OO 15. Qua.
chlCe�as ve:h8�, para caté; 3 terriJ?8S de sopa; 35

renta e cinco cadernos. avali3dos pm 10,00. 16. Oito trav.es8s8; 22 prlitmÍlos, 6 a8SUCareIro�; 10 IDiiote·

cadernos de desenho, avaliados ('111 5,00. 17. Sete qul- gU2Ira�; 1 !seho pa.ra lavegem de roupa; 1 ferre

los de café em grão, avaliados I'�Tl 4,00. 18, Uma foice d.e .engomar; 26 colheres; 10 bacias de Ia ve.toriOf;;

!l.valiada 9m 6,00. 19. Tras parft'. cf, tamancos, avalia 12 Jarros, 6 lavato:io.s com espelho; 7 lavatoriQs

dos em 3,00, 20. Tres ferros d, ci"dar capim, avalia sem espelho; 11 mesmhas; 1 criado.mudo; 2 guar

dos em 10,00. 21. Cinco quilos d� feijão, avaliados em
da· roupaf'i; 20 prB.t�8 fllndos; 20 pratos raBOS; 19

2,00. 22. Dois quilos brutos de br, II avalifldos em cI.bertas; 19 ll.!nçolt.�; 19 fronhar.; 19 traveSSeiros,

2,00. 23i. Dez quilos de bonb ms, avaliados em 20,00. tudo avaliad(! em er . .$ 3,000,00. Total Cf. '$ ....

24. Dos rolo� de fumo, aVilliados '?�: 3000 25. Vinte 11.795,00. CUJo bem COnS�o.Lte do auto de aVàlill

lampadas, avaHada& em 40,00. 26. Quarenta vidros de ção e termo de declaraçoes, serão levados em

hmpeão, avaliados em 40,00. 28. Saís cabos de chicott: primeiru praça de hast!! publica de venda e arre·

E>valiados em 500. 29. Seis esteíras, avaliadas em 3,00: mataçäo pelo valor total de çr. '$ 11.795,06 (onze

27. Sete cabQS"'de-machados avaliados em 5,00. �il seteCei:itüs e. noventa e cinco cruzeiros). As

Total cr.'$ 17.300,00. (Dezr.se:te mil etrezentos cruzei SIm será o referIdos bens arrematados Dor quem

ros) .
.

mliÍs der e maior lance oferecer, no dia, hora e

cujo bem constante do auto de penhora e auto lugar. acima mencionßdos, podendo OB mesmos se·

ce .avaliaç�o de folhas dos .atlt�s da refer�d<.! ação exe-
rem :xamina�oß. por q�em interesse tiver, em po

cu.tJva, serao levados em pnmelt& pr?ça de hasta pu
der 00 d�p0SI,árw publICO, onde se acham depe.

bltea de· venda a arreD1ata�ão pelo valor total de cr $ sltud,'@ ditos bens.

17.300,00 (dezete mil e trezentos cruzeiros). E [HUB. que chegue a noticia liO conhecimen-

.

Assim serão os rderidos bens arre.
o .(h, �c d.oe, 1:lfJ passou o presente edital que será.

matad�s por quem mais der f' maior lance ofp.rec�r, �flXfld(l no l�gar de costume e publicado pelo

no dIa, honl e lugar acimá mencionados, podendo Jormd«CorreJro do Povo". Dado e passado nesta ci

os mesmos ser examinados por quem interesse tiver dada de J&'I,tlguà,IHl8 nüve dias do mez d(� dezem

e que estão em P?��r do depositaria publico. E para
bro de mil n.üvecento8 €qual�ntu e ·dois. Eu, N(>y

c;ue chegue a notrcla ao conhecimento de todos se Franco, eSCflvlio (I subscreVI. (assinado) Eduardu

passou o presente .edital que será afixado no I�gar Domingos da Silva, �ui� Substituto em exercício

do costume e publicado pelo jornal local «Correio do Está conforme o origIntlJ do que dou fé.

Povo': Dado e passado nesta cidllde de Jaraguá, aaS Jaraguá,9 de dezemb�o de 1942.

este dIas ::lo mez de dezembro do ano de mil nove-
O escrIvão: NEY FRANCO

centos e quarenta e dois, Eu, Ney franco, escrivão o

subsc;evi. (assinado). �duardo Domingos da Silva. Juiz
SubstItuto em exerCICIOJ. Está conforme o original, do

que dou fé.
jaragllá, 7 de dezembro de 1942:

O escrivão : NEY FRANCO

EditaI de primeira praça
O Doutor Eduardo Domingos da Silva Juiz Subs·

tituio em exercicio no cargo de Juiz de 'Direito da

comarca de Jaraguä, Estado de Santa Catarina Brasil

n� forma da lei, etc.:
' ,

.

Faço saber a todos que o presente edital de pri·
melra praça, com o prazo de vinte (20) dias virem ou

dele conhecimento tiverem, que findo esse pr«zo ha

de ser arrematado por quem mais der e maior lance

oferEcer, no proximo dia 5 de jane:iro do ane de 1943.

ás 9 horas da mànhã, ás portas do Edifício do Fo·

rum os bens penhorados a Frederico Vierheller, na

ação Executiva que lhe move Paulo Ehrl Bc Cia. a saber:

1.) Um r<>dio marca Florida, avaliado em cr. $
tJ.OOO,OO. 2,) Um relogio de pctrede, avaliado em 50,00.
li) Sele mesa:, avaliadas em 50,00. 4,) Vinte e tres

C eiras, avaliadas em 70,00. 5.) Uma prateleira gran

dt� �valiada em 15.00, 6) �m f:sp�lho de propaganda,

ayeItado em 10,00. 7.) DOIS armarios pequenos, aV6

nados em 10,00. 8.) Um balcão, avaliado em 20,00. 9.)
Um engradado de cerveja, avaliado em 45.00. 10,) U 11

engradado de gazoz"', avaliado tm 25.00. Total cr. $
1.295,00. (Um mil duzentos e noventa t' cinco cruzeiros)

l cujos bens constantes do [juto de penhora e aulo

Ge penhora e auto de avaliação de folhas dos autos da

ai:ferida ai;ão executiva, suão levados em prim"ira

f(iça de hasta publica de venda e arrematação pelo
alor total de Cr '$ 1.29500 (mil duzentos e noventa

duco cruzeiros) Assim serão os referidos bens am

atados por quem mais der e maior lance oferecer

o dia, hora e lugar acima mencionados, podend�
s mesmos ser examinados por quem interesse tiver

que estão em poder do depositaria publicc. E para

ue dfiegtte s hatibia ao' eönhecimento de. todos, se

passou {) presente edital que selá afixado no lugar
do cQstqple e publicado ,pelo jOfl1al local "Correio do

Povo�: f)add 'e, passado nesta cidade de . jaraguá, aos

s.ete dias. do mez de dezembro do ano de mil nove

o.l:::ntos e. quare."ta e dois. Eu, Ney franco, csclÍ9ão o

subscreVI (àsslllado) Eduardo Domingos da Silva, J.:.iz
Substitnto em .exercicio>. Está conform�� o original, de

. que ®Ut fé.J
.

Jaraguá, 7 de dezembro de J942:

l O escrivão.: NEY FRANCO

Edital de primeirà praça

Ela, br;:lsi!eüri, tii. !tl7ir8,
ALISTADOS EM 1939 lavradora, IlI.MmeU sm Ja:

(Conclusão do numf:lC anterior) nJ,guà, úigo, JI;f.I"öguá, t:lm

_Domingo, f. de Fermino Rccha; Oabrit:l, f. dt: {Íois de junho de mil. DCJ: ,
MathlRs SchFus:>r;. José, f. de Henrique Oorges; Oui- vccento8 e vinte e aÓIS;

''''.

Jnerme f deO. Kuester; Herberto f.Daelle f.ühf; Clarinda, domiCiliada e resiàente

I. de Luiz B�rhnd3; Paulo, f. de Rodolfo Zilu; João,f. de oegte distrito firn Rett.ir- .'

Pedro Cltrice (eJeres); Irineu, f. dl' João Manoel da cidE!, sendo filha de Pau·

Veiga; Joss, f de L�onardo Btrri; Frederico, f. de !ino Murara e Amalia

Jacob RohrbachEr; Jaime, f. de José Alves Machildo; Seb.iüchet Murara.

Harcldo. f. de Antonio Morae:; Osvaldo, f de OHa' J!l.raguá, 29-12-1942.

Krauz; Casimiro, f. de Francísco Schwirkoski' Willi

f. de Guilherme Gurnther; José, f. 'de Oerm3n� Bork:
Ervino, f. d(') Fritz Ru':ckert; Erich; f, je Carlos Stam'
merjohann; Leopoldo f. di! Rica.do Roweder; Egidio,
f. de. José VoItoni.; Rlldolf, �. ?(!.Albffto Hamburg;
HenrIque, f. de MIgU�1 Pr��,lent; julio, f, de Maria Rosa;
Bruno, f. d� Rudolfo ScheIbe I; Antonio, f. de Atanazio

Pinhe�ro; Euelides,. f. de Romão de Borba; Alfredo, f.

d:- J.oao Sc�loessf:'r, H:>lm�th. f .. de Alberto Fischer ju·

mor., .

FrancIsco, f de Jose Hrelsenou: Leopoldo, f. de

Emlho Larsen; Bruno, f. de Bruno Gessner; Alfrtdo
f. de OUo Lemkt:; Ardovinn, f. de Cf1sario Ftancheski;
Tom::ls, f. de O'impia Ros;:; João. f. de Carlos Kuehl;

Alex.andre, f, de joão Voltolini; Mnrtinianc, f, de Se·

bastIão R. da �ilvê; Evaldc, !. de Ric<:rdo Hamburg;
Pr.dro, f. de Miguel SamOlskl; HelbeiÍo. f. de Alberto

Raduenz; João, f. de Miguel Watzko; Caio, f. de Prato

Rosela; Paulo, r. de José CoW.ossi; Alfredo, f. 'de Jorge

E�gelm�,�n;. Bru.nc, f. de Emlho Krueger; João, f. de

Joao Sabmo, Enco, f. de Max Paul; Afonso, f. de

Alberto Jacobs; Bertoldo, f. d� Carla'" d:msf'n; Wlll

dema;, f de Otto Palenskj; AngEio f. de Henrique

La�.s�n; Afon '?, f �e Paulo Sohn; Vitorio, f. de jcsé
ftIICIO.; Fr�ncisco, I. de Wilhelm BOI n; João, f. �e

Anton�o Wllcewski; Alfrfdo, f de Alberto Lârsen; OUo
f. de Ernesto Pfau; Adolfo, f. de Ouilherm,: Born' AI ..

fredo, f. de. Is!doro G"briel; Paulo, f. de Bdmiro 'João
dos S;mt,(I�, Fldes, f. de Paulo Oscar Mathias;Alfredo
f. de Jose Novak; He1muth. f. de Emílio Schroeder'
Venicio. f de João Carlini; Bernado, f. de Guilherrn�
S�cht; Eugenio: f. de Otto Mueller; Urbano, f. de João
DIOgO Corres; f}erbe,to, _f. •

de fr�derico EngelnHnr.;
Pedro, f. de Jose E. PereIra, FaustJUo, f ác Antonio :-"------.........

""""'"'!õ

Demarchi; Ricardo, f. de Germ8no Kop::ch.

Edtal D. 1447
Arthur M8.T·qUludt e Al.

zira Helena Dunker.
Ele, br8.sÜeirr, elilteiro,

lavrador, !lB.6CeU om j8'
re.gliá, em [;.ova de se
tembro de mil lwvecen·

tos e dt' zeseis, dümícili8-
do e residente neste dis

trito em Itllpocusinho,
f;endo filho de Germaßo

Marquardt ü de Agiles r.
Mtuquardt.
Ela, b: EtsiIeírl:l, L'iúltei '8,

lavradora, nllceu em Ja
ragua, em. deze <Ül setem·

bro de mil ,Jlovecéntos e

vinte e trf:'s, dnmiciliada
e residente neste distri.

to em Estrada Schtoeder,
tlenôo filh�l de Helmuth
Dunkel' ê de Frida M'tel.
ke Dl,mker.
Jaraguá.29-12-1942
Si clguem souber de al

gum impedimento, acuse
os par a o; fios legais.

il1·tur jl{uller
Escrivão e

Oficbl do Registrq Civil

AVÓ! MÃE! FILHA!

Todas devem usar

Fluxo�S 8datina
(Oll R;'gulador Vidra

A mulher evitará dôres

Alivia as cólicas· uterinas

Emprega·se cem vantagem
para combater as irregula.
ridades das funções perió·

dicas dds senhorHs

É c31mantü e t.-tgula
dor �es�a8 funções
Fluxo - Sp.datina .

CALCEHINA

FRACOS·E AN�MIGOS.I',
Tomeml •

'
.

VINHO .CREOSOTADO

..'.: S 1 L V E.I R A ••

............_
··10. -

.. ,.

R �
··�

Bro ....

.EIer ...

'on••�.
VINHO CIUtOlOTADO
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Filiais em: Blumenau, Brusque, PloriartQPolisl' JôiIlVH�, Lages i
e Rio do Sul; Agencias em: Jara�.uá. Cilçador,'CreciuqJa, r.a-j H O t e I
guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, RIo do PeIXe, Sã,o 'Pt,ànc,isco' e'l

'

Tubarão; Sub-Agencias em : Araf.àr.guá, tndaiál;Hamo1iia, .
São

. .
,

#

Joaquim e Tijucas; Escritorios em: Concórdia, Oaspatt, :Taió e t Rua CeI. Emílio Jourdan Jaragl,la do Sul

Urussanga; 'Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto Qc'à,R'de, E tá 't do: Ih t da cidade l'\uasi vis á
REUMATISMO Rio Negrinho e Porto União

", .5 SI na o. no me, ar po!.! o .

. � ,

. •

ESC"ÓFULA.,
"

. _ •

.

•
\.1). VI� á Estação Ierrea. Dispõe de ctímas acomoda-

A. Farmácia Cruz. :�:�:�:: Faz todas as operaçoes bancarias no Patt, ções e oferece o maximo conforto aos srs hospedes.

le Avaré, (S.Pau!ol ÚLC{;RA� como cobranças, descontos e caução de titulas de ex I' Banhos quentes e frtos.

curou CGm a cMl ECZEMAJI portaçâo e outras operações de credito; pässes pat-a í HIGIENE. - CONFORTO· - PRESTEZA

NANCORA- ülee- FERIDA. as principais praças do paiz, medianre taxas ·modicà�.! Linha de Onibus á porta ,

' Preço$ razoaveía,

"ra�' que nem 0.914 DARTRO.

ABONA E,M C/CORRENTES OS SE.'OUINIÊS','IU:"ROS: I' ,

Preprietario : CarloS Albus.

conseguiu curar.
MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA" A disposição. sern aviso, com retirada; .lihés .

Dna. -Caeoline Palhares, de:JoinviU"" curou c::nn'
c:oNHlI)CIDCt HÁ .. ANOS. .para quaisquer importancias

. 2 % I, 'A' rn [;) iA ç A f

UM�' SÓ. L':"TINHA;"u!na FERIDA DE ,9 ,A�?�'; VIINDE-IIII .. 1"60", "AKTE, Com ��iso' prev!o (i"et.i��d�s diarias até' 1.0�0,OO) 3%i . r., n,','M
,

:
Têm· ba'tido. cEfl.tena" de. ctUas �emC.It1�?te� .

':.

1
D!PCHlt'OS Pop ulares LImItados (até 10; mtlcru

I
.

�d�tj���(,;.�tt,',:;!hU�.!,�.s. ',hd.S�ltae!wc�s�!S·<��e, ���j�,,�, , ',' t +0,) ß�óosi toel ih!Ciai,s a iJ,artir, de 20 O
.

,

,

Levo ,ao conhecime�tö do distinto pUblreo dI
( . ",'

. ClinIc8S pa,rtl�Ularas. .'

. V d '.' sub S,'eqllenreS li 'pàrttr de 500" 4 % ' .•
'

'd d
"

,

'

tin"" (fBlWé
...a;,. d

AVISO. ·l.MéQ�:rANTE :� - � lverdadeira «Pom,��.� !. ea He 'Ptàzo fixo -de f)' mése's
'
.. '. ( '!.. I i( : -1)'0/0,1 Jarªgll�; e lê on esas que, a :-; �<\ I o� "e I

·f4inancora.;
'"

n�n�j,eXistiu
8, não sef em'suas ,Um terreno medindo Pralo-fixo de .",3tiô·,

-

l ;": .' '.', . ,,�6t)/�:!:. ':t,seçQS e �t�, ��. .

lâtinhas, ,?!íglfiais., ",�:,' ,,<>;;,embiema �lm�ô1icö
-

ac-irt'Ul. 5:314 "'morgös,' com ()às& .. os" jÚ1't?s .. slo""P.�it9;B" g-u. :óat>itali�4?s ''}ê,�mesttalmén,$'I,á ·es'ti\,d.ä<�,ra�ini;l {pro�,(t�.ntfàda es.tlJad��.(M<llhai

�,CUSEm','11fll,hÇ'õ:i",',,_' ;x!Jam.
a ��rd�d�IMl.�MI'�.AN,' dij�fudt,ä,d,a, 'ê',i1�mâI8'1)'ij'i:ii;,', rí. ' "

,

.'., .1 ': .b·
I
\ d

111:. �, .• : ..

r}d""� d'
, .• � ':: :

. Esperando' () apoló,',�'dc}' 5'pUbllco Jarag�Sef:. ·�j;.CORA ��., latmhaJ'(Jl'Igtilak'. 'J,J.,�3'1" IjertOl"ias/sltttädtf:n<roxim'o' I-T,economlq Et a .a� a prospe, I a e." f
.

d
.; f,r

��.�.. t·· .o

) , " 'l ". 'U' )�.,. ,� •. -,'
l' .

" ,.' .- '

1'\ •
'

It
�....' ,me es orçarei em po er "efecer .semDr,� IgOlif

. '-;i'«EttA1f«:���EM AQ COMPRAR!
' ..

"'. !aÖ'ffosPitk� �Il� José, .' .. "':".... ; ;.':"��?s.. eia8·�ua8.�e,�nomlas no
. ,",

' .' "

' .'
.

,�.:I .

,

'\'\,\,,,

..

, ','
',)" 'j .lI! 1:rl� ;', "'.

r'Y!i ,)'
,

"j{""

'Pr'é"'"O"" de 'ócasille
'

Banco, industria,' e Cot.nercl',o de Sanl� C,ata,i,m,a'S/A
bons .3, preQOs .razoaveI.S, ,'1·1 .... \�.�, '�.}2""

E" �nf.�(l.ttJl. ®� .. '

b riliarIos «MINANCORA. " v
'.'

.',
•

.

.

-

•

'.' �

;. � "

, "-,

-'. '

.

"

.,
"

..
" .

'

'�Jaraguá, .1. '.de- De�ttW{O, ,de-,(�Y� s .

� ").�,< :n.f._:�)' d�(J INVILlE .
..'Y '.

., .; :. Info�IqI;lQõe8 Da.ofl.eina; H.O-R A R1O: ,: - Oa'S".lQ as, 1,2 e das 13,30 ás,' 15[. 'CI: i�' I_i -, ., ..w t:::I;.;r;;..u

.. ,.... lJ'..I ; ,H',... oe," IA'-', I tJlH�ca �ctl' 1),1 e' Nw-m-ajHl. -, ••. : -,,'. Sabados ;..Bas.•9<kás" Ht3().-: � .• _ _ '. ,__ , LaUzlf. #,.....tl$'/IHiII.I� ..��rt .

...
.

•

• "

.,.,.,... ,#
• �

..

...

..

•

para' iluminar seu lar, sitio, tazenda, etc.
Funcionar seu radio, etc.'

Carregar baterias de automovel, radio, etc.

TRES
MODELOS

com

capacidade de
100 ,_ 450 watts

6, 11, 110, 110
volts

Peçam demonstrações aos Díatrtbulderes .

Carlos Hoepcke S. A.
M;,triz: fLORIAKOPOLIS

Filiaes: BLUMENAU..10INVILLE, ORUZEIRO. LAGUNA,
SÃO FRANCISCO - Mostruario em TUBARÃO

i
l

"C�LCL\DOL
,

INDUSTRIP. DE_c;· LÇADOS
GOSCH IRMAOS S. A.

..

Jl\Rl\GUL\ - fL\NTL\ C",�T.t�\RI NL\.

:l

<--------�--------��,-,---_._ .. ,-- , .... -

____________________________

ww�
_

Palace Hotel I SA...�uPUENOL
.

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

I
n

Rua Barão do Rio Branco n. 62
.

.

.

.

CONTEM
Todos quartos äe apartamentos, com agua

Icorrente, quente e fria oito elementos tônicos.
Elevador·. Frigorilico Casinha de t.a ordem

Salas de amostras para os srs. vseiente« J
i Arseniato, Vanadato,

� Automóvel 118 Estaçãoj
I

. fósforos, Cálcio etc.

.t"-'P,U R I T I B A PARANA' BRASIL!1- TONICO 00 CÉREBRO

: Vitorio Predi TONICODOSMUSCULOS

Os Pálidos Depauperados
Esgotados Anêmicos Mães

que rriamM agros.Cnança»
raquiticas receberão a to

nificação geral do organis-
mo com o

Casa de {!efteros alimenticios de la. qualidade

Perrage�s e' Louças i
Lampadas eletricas -: - Artigos para fumantes I
Meias, camisas, Lenços,Perfumarias
.J: Cqmpra e vende produtos cotoníats -

Bebidus de todas as qualidodes - .. Botequim anexo

Rua Marechal Deodoro s/o (prolonuamento)

Sanguenol
c. D.N,S.P. de n. 1992 1921

Pommada �ancora

E' a pernada idea
CU�A TODAS AS

. F E R ! DAS) tanto
. humanas com;:: de
animais:

NUNCA EXISTIU i
IGUAL

t
'

I
Dr. W'aldemiro Mazurecben

MedicoOrOS Consultório e resIdeneia::::_Rua Mal. Fo.Peixoto, 152

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

Compramos de diversas qualidades

Tratar com a

SOC. IGUASSU' LTOA.
F A B R I CA

Especialidades em bancos escolares.

JARAGUÀ
Rua Rio Branco, 964 Jaragu.

Adolf Hermann· Scbultze
DF MOVEIS

RIß. MOLHA -:

'IGinasio ParlliBDOn ParanaBnSeErnesto Lessmann
(sob inspeção federa! permanente)
Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari

Rua Com. Araujo n 176 � CURITIBA - Paraná

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

Nos rnezes de Dezembro e Janeiro as
: aulas 'deste

curso são ORATUITAS. E
.

Faculdade de Comercio do Paratd
(ESCOLA REMINGTON)

fiscalisada pelo Governo federal

CURSOS: Pjopedeutico, Perito Contador e Au'
xiliar de comércio. Internato e Externato.

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agrícolas

Ségas rotativas para arados

l{ua Marechal' Deodoro da" Fonseca, 183

Jaraguá

�����iJ[ji��t���iJ�wtr!���1!I Cure seus males e poupe seu. born dinheiro

� Paqlo 'Hering �
F ....

comp;ando naNo
� Caixa Postal 29 • Rua 15 de No.�emb�o 808 � ar•••aCla 'va

� Blumenau -- Santa Catarina iJ
I de ROBERTO M. HORST

� - '.' _.....,
a que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

�
Tintas e vernizes _.... Materlaes � seus artigos á 'preços vantajosos.

� para pinturas em geral iJ Rua Marecha Deodoro, 30 Jaragut

� Tintas em bisnagas � I�-------IIIIIIl!-"IJ!III\

� para artistas �l O anjo protetor de seus filhos
�J ... é a

�1!I�.:I�O�I!I���������iJl:.�l'.I Lombrigueira Minancora

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
'

,

,

DE SANTA CATARINA S. A.

Vermttugo suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e díéta!

Serve par;; ql1tllquér idade, contorme o n

1, 2, 3 e 4.
.

Proteja 8 <:/ Ú je de seus filhos e a suQ.

própria! Evital{� muitas doenças e poupar�
dinheiro em ",. I i;.id!cEi,

Cüm;91''''' tl,jP f(�,,:smo uma "LOMBRIGUEI.
RA MINANCORA" para seu tHhinho.

E um produto dos LABORATORlOS "MI,

NANCORA" - JofnviJe

CAPITAL SUBSCRITO -:: REALIZADO 6.000:000,00

Jlcencla : )ARJ\.6UA' .

RUß Cei. Emilio JOlirdao, 115! - Caixa, 10 - End. Telegr. lieD
M A r R I Z: I T Ä J'A 1 -----------__

c<,
...

,

Beck_r
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Eu sou daqueles que jicom a parte. Ulho as fisionomias
satisfeita», que se crusam, e compreendo o relampago. de co,,!cen�raPreferido pelos '5fS. viajantes - Rua Mal. Deodoro _ Prop.: Ervido Reinhcld ção que as transfor-ma. Quasi vejo a mão do velhinh», �romca-

. mente, enchendo os copos usna, ditas, ires ... �zenas d;- v�ze�!

GI b A·
r :l(c::zc:ac:rlc:;llC:::U:::::O:::::IIX::::ac::.Cl!13�ClIClIJClIClIC::IX::::::U::::»X. I o meu abraço e para os que me rodeiam, na intimidade

U e IIDnro o o do lar. São Silvestre veio lambera assequror-nos os seus votos de

U O ADÃO NAROSCHNY O 1
um fr!1:z 1·!�:te'nd.() o seu abmço, sem ironia, eu

.
apenas dis�e :

O e C - Obrigado meu santo. Quer tomar uma ckicara de cafe? ...Assembléa Geral Q O Porque, ..
Extraordínaría C VVA,IOANNA ALTENBURO " Em champapne de'Fr��ç:,�n�fm�n����eDe ordern da Direto- O .� ,. Eu sei gastar melhor o meu dinheiro,teem O prazer de participar o contrato de O GIL VAZ.ria, de acordo com o O casamento dlJ seus filhos ANA e ARNO O! ;artigo :;:6 dos seus, esta- O O I' ANIVERSARIOS ,Ama�diJs Lempke, do co·tutos, ficam convocados O Ana Naroschny "..., me-cio daquela praca.

os snrs. sócios quites e 'J I Festejou dia 31 mais um I -- Com a senhorita Ana
desta sociedade, O Arno Al�enburg r; : élOiver.Buio o snr. Silvestre I Naroschny, filha do SDr.para O noivos O I Barlmko�sky, chefe. de Adão Naroschny, fhmouuma Assernbléa Geral O O trem da linha S. Francisco contrato de casamento oExtraordínaria, a ser rea- "c:xc:xc:xc::(I::::::":::oO'lc::�C::2E1C::IU:::::.a:::::U:::XC:::::III:::X.:::::u:::xCJIC."":J" ,-

Hansa.
.'

1
• jovem Arno Altenburg. dolisada no dia 6 de Ja- - Tam�em dIa �'. VIU comercio de Blumetrau.

neiro de 1943, ás 20 AGEN T ES. passar i1:�iS um natalicic a Aju�tou nuocias a

horas, em sua séde so. 1 P
• sra. Cecilia Ohde, esposa senhorita Wanda Claudio,

,

I' J' Bonif essoas que já tenham sido vendedores de radios, do sr. �eopo�do Ohde. diretora do grupo escolarc�a , a. rua
_

ose om a-
refrigeradores maquinas de costuras rornances

- Am�a dia 3�. tez &�OS de lndayal. e o jovem OS.CIO, afim rlo: serem tra-
tit I d . "t r - ! �.., a senhorita Marli a Paiva. mar Borges. auxiliar datrados os seguintes as- 1_� os _e capr a l�a5ao, seguros, sorteios ccnstru I filha do S!. �aulo Ary Pa i inspecção das rendas do

suntos , ÇO_s. acoes de Cias., ou outro qualquer ramo, I va, ,gente Iíscal de con- Estado em [cinville.�) reforma em arte poderão obter bons resulta�os, como Reoresen surnc.
'., EnlaceP tante local de grande ,,," solida Ernpreza com pos- I .

- DIa 1. transcorreu
M h Sk'bdos estatutos; ibTd d d h. d C $ 50000' C $ rnais um aniversario da sra. ascaran as- 1 a

b) aumento de men $
S I I a es e �an ar .e r.. ' a r, Ester M. Hass, esposa do Realizou se hontern, em

salidades. I � .OO�,OO mensais Serviço Iacil e seno Escreva sr. Ricardo Hass. Nereu Ramos, o enlance
Secretaria do Clube a Caixa Postal, 2573 - S PAULO. --

. �oje passa l!Iais um matrimonial da senho.rita
A·, 30 d de-.' --- I �atahclo da sen.horlta Ade Ivone Mascaranhas, filhaunsre. em e e

I
.

, lia e do menino Bruno I do sr Pedro Pery Masca-b d 1942 :l(c::a::::rIOC:X'C::lllC::llc::xr:::.IC:lIICli�c:a::zJOllc:::::xr::rc:orc::a:IC .
'zem .ro.. e . '. O Q t, filhos d? sr. Clemente,Ba ranhas e de sua exma esDIOiJlSIO ASSIS Pereira

I � Ca sa De a I �
I

..

rato, rssidente entre nos.

I posa,
com o sr Alfredo

Secretario ..,. . - Amanhã complet:l Marinho Skiba, estabeleci
, ! mais um ano de existen- do con alfaitaria e filho do

10 Fócos - .�ram e �azda O I
cia o sr. Leopoldo Fiedler. sr. Martin Ski!:>a e de sua

EDCiCIOpediaOO Chocolates, Pra/Ines e balas finas e doces J I VIAJ1\NTES
exma. esposa,

e Dícionarío Ia.. das me/ho
..

res fabricas Soenksen e Sultana. 00 I -
, DE�PE·DTf. li ��tISternacíonal O .

I' egressou de suO? vIa .,) n :li _ K il-.
D·

. . O Proprietario: JOSE' ALBUS O Igem
a São Paulo, o revmo.

DO S�U· FiGA'DOeseJa-se adquJr.Ir. "c::::rC.;lIX:::::IIlI:::::U::=-:::::)'x::::.::::xICliCllClOl�C:XCJIC:::::1II::�C=.1ClIc::J" Irmão Celestino, digno di

"
&;. ICarbs para J. T., nesta retor do grup escolar cSão E Saltar. da (alia

redação. Ir.. I Luiz", desta cidade.

I' Disposto para Tudo

'MaqUlnal EN.YELQPES - Esteve. entre nós tSt3------- SA lIA .

Seu fígado deve produzir àiariamente um
.

VItl semana, o �snr. Leopcldo litro de bil;'. S. a bilis aã.. corre livre-----4-- __' de escrever Colin, dirEtor presidente da mente, os atimeBto. não são di&eridos e

apdurecem. Oi gasts incham. o estômago.
Desela"se comprar ��presa Auto Viação Ca· Sobren'm a prisão de ventre. Você senre-
'- , . 'ti. t"nnense S.· se ab,ltido e como que envenenado. Tudo

II uma (portatil) em é amargo e a vicia i: um mardrio.
'

NO V DO Uma simpb CY3CllaçãO não tocará a

IPerfeito estado
. 1 A S <au,",. N.... caso, as Pilulas Carter são•

Contratou cas::.mento extraordinariamente eficazes. Fazem correr

I Informações na ger:n· i
com a s€·nhorl·ta ·Osvalda &.se litro de bilis e você sente-se disposto,

d f h I para tudo. São suaves c, coscudo, especial ... -- \Cl:! esta Ol 3. Knaben, filha do sr. Adel mente indicadas para fazer a bilis correI
.

COMO .PODE UMA I fo Knaben, Coletor Esta livrememe. Peça as Pilul.. Carter. Não
aceite OUtro produto. Preço: 3$000.

doai �m Bananal, o jovem
MULHER CONQUISrAR
UM' HOMEM E
UM HOMEM OBTER

ovo - X -

. Cesinhs de Ia. ordern - Cernpletos serviços de restauraute - Boris quartas

Registro e Estatís
tica Industrial
Aos SfS Industriais que

tízeram o seu regtsteo,
pela Agencia Munícipt\l
de EstlltÍstica de Jaraguä,
poderão receber o res.

petivo Certificado do Re
gístro Industrtal relativo
ao aD9 de 1941. medíante
a devolução do recibo
provtsorío.

Atestado
bonrOlissimo

de um abalisado clini
co pelotense

Eu abaixo assinado, doutor
em medicina pela Faculdade de
Londres e aprovado pela do Rio
de Janeiro, membro de varias
sociedades .cientificas da Ingla
terra, presidente do Centro Me·
dico, medico efetivo Ido Hospi
tal Portuguez de Beneficencia e

Associação Marquez de Pombal,
etc,
At�sto que tenho empregado Um valioso atestado söbre os efeltol

.durante muitos anos na minha do Xarope TosS
clinicá particular e hospitalar o Não há melhor comprovação da efj;PEITORAL DE ANGICO PE- cácia de um medicamento. do que n!

LOTENSE, sempre com magni- próprias opiniões dos que já o usaram.

ficos resultados. E assim como a declaraçüo ucirna. do
sr. C. C.- M., do Rio, são' ínútueros (ISConhecedor de sua formula atéstados sôbre a açào "uóp!'"",, "O

encontro-me habilitado para emi- Xarone Toss uo tratamento dlls :oss '·s,
�; d' d .�:r:;;(';:.;. res!rIadu�. bronqmtes e cCQi..:Cluy'i .acerca O m�smo e

..�s seus ehe. po's o Xarope To",s é compo,lo je.efeltos terapeutícos OplnlaO con- I e!ementos de .ação conjunta ,r.h,'" "'.

cienciosa e imparcial. conside-I
"ws :osPlrl!t?,!'Jas. . ..

rando-o de todos os preparados o .1(11'Ope • os,� não con:,·m, ':I'.ro(.:;coo.J uem tem cOJllrli·l!:dlca�·.·�(I. l'O(W IH�[' UJo;3'çpngeneres, um dos melhores· e do com "";;"ll1'hn'i" oor 'H1JIt,," � rriIiU\'''S,DI"is eficazes para debelar as I Com seus Hlqmentos perrei!�nleD:ê do'·enfermidades das vias respirato: Slidos e e"CI't:pu!O'Unlenle 11111::, 1".;;'':''".
r.'all d t t f

.

t o XaToJU! To.·... .., a1útl. �{jh('p u f!:' .• r'j rH;f·tl_,�
,

" e an a requencla, nes e tirliua. lJOr sua lição IinliJ;S('jJliea. 1�li,uln;'dlma. as toxinas, com seus eleitos nos inteR li-
Dr. W. F Romano - Pelotas DO� e nos rins. Re!!,ulu Il_ clrc_u1,,�ão �a[l,

C f·' O E �","ea. pela h!'"nll" a\'ao I"n,,'� Ro�reon Irmo este atestado r. . o comção. Age sühre O tneca" ;""10 du
J.. Ferreira de Araujo (Firma re- tosse, como calmante e sedath v e for-

conhecida.) tele,,<; .as mucosas dli !rnquéi" e doo
• • brônqUIOS. Seu sabor é ..grad,,,e!.LIcença N. 511 de 26 de. Mar- Combata suas tosses, gl'ipes e resfrfA'

ço de 1906, dos com o Xarope 1'Q.<5. Adqu:ra lJoje
Deposito geral: Laboratório um vr!iro e. delenda sua .aúdp, I,?gr. �()8

Peitoral de Angico Pelotense _ P!"lmelros. smto�88 destas Iir�_C\'O"" 0""
• Vlas respIratorlas eom a açuo St·'!�':rliPelotas - RIO O. do S,tI· deste medicamento ellcaz. Vidre: 5$:,()Ij_

Vende-se em toda a parte

"Finalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violenta"

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIX IR 914
�c::aJCll��"�JClIJClI���c:a��K

� Farmada "Jaraluá" �O GOMES e BORGES - farmaceuticos O() Ccmpleto sortimento de drogas � Especiali' Q� da:!es faimaceuticas em geral - Perfumarias O
� Manipulação escrupulosa O
� .

em aviamentos de receitas. O
Ivenida Gelulio VOrlaS, 978 • Telefone n· 49 - Jaroluá �

��c:a��c:ac::::rc:a��c::ac:xc::a�ICliICli��c:a:IC

A sifilis ;1taca todo o

ol'gnnismo
O figado, o Baço, o Cora
ção,o Estômago,os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Re.lmatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

individuos idiotus. Consulte
o medico e tome o popular

depmativo
E I i X i r ,9 1 4

o Respeito de outros Homens

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Sem q\IC um litro de sucó biliar llua di.
riamente do fíC.do para os illtestinOS, 08

alimenws fermentaDa RQS intestinos. Isto

pertUrba todo o organismo. A Hngua oe

t..... oaInorrosa, a pele amarelada. .• apare
çe_ espinhas, os olbos ficam embaciados�
KJbI-eyém mall hálito, bôca &margos;a, gases.

�eDS • dôc.. àe cabeça. Tornamo-nos

feios e desagradáveis e todos fog..., de nós.

Uma simples evacuação da parte inferior
dos intestinos não tocará a ca.usa porque
não elimina t&Ia a com� em decomposição.
56 o fluxo ...rural do suco biliar é que

evita a f.ermeDtaçáo nos ime$[inos. As

Pílulas Carter são o remédio de efeito suave,

que faz fluir livremeJlte O 5ueo biliar.
CQmé� os melhores extratos '·egerais. �

tfDiser recuperar seu eßcan.to pessoal, co.
mece a tomar as Píl.ulas eaner de acôroo
OOBl a bul•. Preço: 3$1)�.

Vende-se
E�critorio : Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814

Inoftnsivo ao organismo.
Agradavel como um Iicôr.
Aprovado corno auxiliar no

tratamento d� Sífilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. P, sob o n.

26, ue 1916

por preço de oC8eiäü,
10do o má 'leiramentp, te
lhas P.tc. das bemfeito·
rias, àe I:Intigli !nsta!Rçãu
industrhil, tichaod(, 8e tu
do bem con8ervaoCJ e 8�r·
\'iode Phi'fi eour;truçãn
de ChSttS, mncho" etc.

Meis inf",rmaçõi>.9 ('8

interessudúS pi.:deriio cb
t?r DA Hdminif,trHçãn (leE
tu folha.

LGthar Sonnsnhofil
cH_lai sortianento
Be roupas feitas
-Pás para senhoras e

�a�allielfos. - Tel-DOS. -
Ccfsemlras, Linhos. Brins.

Preços

CALDO DE CANA
Gelado e com limão

Copo duplo 30 Centavos (300 r�)
Cnpo simples 20 Centavos (20u rs)·
Só lá no GENEROSO

RUA fL.OI{IANO PEIX:)TO 89

o SABÃO

..

Por NOVENTA E CINCO CRUZEIROS
apenas, o mais completo jornal brasileiro,

,

aue e
.

"O ESTADO DE S. Pl\IJLO",, I
f '\ r "'''l ,.... a

oterece a V. S. o seu amplo nonclano, nUIHa
T -'9A3n;C'f'" n <;< '1(1. ri r' ;' .....

.. ,r�_ �.} {. t j" I "0 _ ...

�1t1 B5pec'ilt(idätl�
da elA. WETZEL 'INDUSTRIAL -' JOINVILE (Marca registrada)

COSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM �APIDEZ.
_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


