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se tem feito.
Está visto que podem Ano XXIV

contrapôr outros munici

pios que não possuem es'

sa vantagem, : mas preciso
-...e considerar os fatores que
hflpossibilitam a execução
de tal medida, si procedem
ou não, - no quadro das

.

exigencias gerais do mo

mento
Claro que todo o dinhei

ro gasto para tal fim é co

mo que posto' a premio.
Os exemplos existem To
ma los á conta e arbitrio
de qualquer um.

A leitura ilustra o espio I Casa Branca, ':6 (R) . - I a paz só venha para o aliada e segu.irto esferas
rito, como a luz focalisa a A _�_ I §ã

j O primeiro ministro Chur-] mundo com a eliminação b inf rm d fo rn
.....-cu a o I I

em I o ma ',1�, ra

paisagem. chili e o presidente Roose total dos poderios alemão estabelecidos os planos
r �' NiI-::-1êitura dos bons mes- do cruzeiro ['

velt acabam de realizar uma 1 e japo_!lês,. ou �eJa «pela
para empreender a con-

tres que são QS livros é serie de conversacões de rendição incondicional da Moscou, 26 (U. P.) _.

! que se aprende a verdade Ifr Ouvidc s '.
dez dias. num subúrbio de Alemanha, Italia e Japã.o.» quista da Europa Oci Nos circules militares rus.

'sobre tudo E não foi sem I! ,- UVI o "oor.e Casa Blanca, no Marroco� O chefe do executivo dental no corrente ano. 80S calcula se que, dursn-

razão que o Instituto Na, a deficienc.a de CiUZ\:'l-. francez norte-americano sugeriu te ri ofensiva russa de in-

cional do Livro teve a ini- ros em circr.lação, J di-lOs dois estadistas ehe que as conferencias de Ca- Frente russa vemo, foram iliminados
ciativa de uma bibliotéca reter da Caixa de Amor- I garam a um completo a- sa Blanca poder-se-ia a- mais de 40./ dos efetivos
em cada município do país, tiz-ção diz que tem ha- cordo - s.egundo �eclara p�icar a expre�s�Q �e «Re�. As tropas russas OCU do Eixo em toda a frente

prontificando se a remeter . _'. I um comunicado oficiai -� niões da rendição incondí de operações.
os primeiros livros e a 0-

vide retenção
_

da nova : sobre campanhas de 1943 cic nal>. param a cidade de Vo-
d d d h O t t I Frente da Africa do

rientar a organisação de moe. a nas rnacs e e- O seu primeiro objetivo é O presidente explicou ronez... ,numero 0_ a Norte
tais salas de leitura. terminadas p-ssoas . E o de aliviar tanto quanto que isto não significava a I de pnsionerros alemães

Para tanto o Instituto só afirma: <De acordo com possivel o peso sobre o destruição dos paises e lna frente de Voronezh Cairo,26 (R.) - Desde

I Ih it s t t d a queda de ii ipoli, o 8 o
requer uma sa a apare a-

05 nesses dados estatis ev�r�l? rus_ 0,. en re en o pop.ulaçõ.e_s do «eixo".' mas alcança, agora, 75 mil. E
.

d
da em ordem. para ins .... ., f t d o mumgo tao intensamente a d st ça da sua f loso

xereíto avançou cerca e

talar a bibllotéca hco:-., Ja �)fam,.. roca os
quanto possivel nos me .

I rUI. o I Os exércitos sovieticos 50 quilometros, tendo ocu

t j fia de ndio e temor e, a d
.

)Por estas colunas lou- squi e OC,5 eS;l1 0S. a Ihores pontos escolhidos seguir a da subjugação de avançam em te o o su padc, de acordo com o

vamos o valor da Iniciati- partir dos primeir.os (ias I Os generais Giraud e De outros pOVC!S. da Rússia, estabelecendo comunicado de hoje, a al

ít
. .

d d b G II t b
. deia de Zauia.

va, que a mui os Ja aproo o mez e novem ro, au e am em se reuni O presidente Roosevelt uma ameaça cada vez
veitou pelo St:U alcance so- 2.600000 cíuzdrc's,sen. ram �m Casa Blanca e a cheg u a Casa Blanca de mais grave contra as

Zauia é um porto de pes-

bretudo patriotico, e aven- d _ t. .•

. nunciararn um acordo Nu avião. I
cadores, ligado a Tripoli

tamos a idéa de ser posta
o p�r;� nc ,Ir que. ;'quI ma declaração cflcial coo I importantes bases a e por uma estrada de ferro.

ern condições uma sala pa no RIO a troca Ja se [unta os dois cabos de ] Proxima a ofensiva mães de Rostów, Karkow Anles de sua queda, o POT

ra nela ser i'nstalada a nos eleva a 1 774S(Jo cru· guerra franceses comuni I e Voroshilovgrado e, to local fei grande!11ente
sa biblioteca, aproveitando- zeirlJS E' fJo'5Sivd que cam:

i
aliada como seus novos avan-

danificado pela R.A.F.

se a .boa vontade do Ins- muité; gent<: por ;;i öko «Estivemos reunidos -I:' ços no CaIJCaSO, amea- Tripoli - R. - Pouco
titutu. Se não foi c0limado W h 26 U P ) t 10 d f
ainda o alvitre menos por j.ol f.sz':'ndo coLçõ: s àX e�tabolamos conversações. i:l� .Ifl�t�n.'.. ( , .

çam isolar as forças ale- an es gr_OBSO as or�s

ter partido de nos, a ver- nOV3 moeda. com .�·:vi TIvemos oportunidade de! A notIcia oficiai da en mães dessa região e re-
do 8, �xerpto ter �ntrado

assinalar a nossa perfel'ta Itr.' ·,t·. p t r!.. h·II. .
em TrIPoli, o prefeIto en-

dade manda dizer que ser.1 ddlk i"ejllizo para o. . I' •...
Vb a .. n re ...... liurc I conqlll<:t�r a tOhltdadej tregou "8 suas chave- ao

. Identidade de pontos de;:, It' d· .

� ,.
"

".::'

pre e tempo para se tratar �ntio círc�:Lmtt" vista .sobre o fim a se a !:, ;-oors,�v� ,

In lca" "qu: I do vale do no Kuban.
,

general M�ontg0n_:e�y, na

e resolv.er um assunto .jue tingir, que e a libertação e II,sta p, XJ.11Cf. a (JLn"lvii' porta do Castel R.mto.
de tão perto toca á coleti

o triunfo das

liberdadeS!vidade. -
.

Acacianamente poderia NOTICIAS humanas pela derrota to

Fi.;ã�}:�i�;;:n!�a,:��,I�é de Joinville ::E��;ai�2ii;;'áe �o�:�o�1,iPara O eslunn dos .proolemas de após-guerra
procurar instruir. As pbri tade de todos os franceses .

gações e dire·tos que se O sr Alfredo Brand, co que combatem !ado a lado I EleitO dietlÍbro dessaíinstituição oembaixador brasileiro
articulam dentro da nacio nhecido industrial joinvil- com os seus altado�.. I' I

.

nalidade, precisam de ser iense, que ora se acha no ,O �riri1e1�o ministro St� i Lt. '-,drf'� 96 (R) _ O I sr. Muniz Aragão do IJrofesso� A.rtur Ne
conhecido;, e àssimilados Rio, fará construir muito 110 fOI conVidado a parh-! J'_ -�, -

_

' • •

pelas massas A' mocidade en, breve um edificio que cpar 9a cO�,ferencia m31s I �tJr ��fI!Z de Ara��?, I estudo dos problem,\:) de. wdl.
deve ser facultado o co terá quatro andares, para nao. pod� deixar a_ RUSS.l�, I �'mbaD("dor do B!�.SII 'apàs·guerra, sob J pre 1 _

nhecimento da historia do nele ser instalado o mo devIdo as operaçoes mllt-

]l'n. to ao govf'rno bnta I 'd -

-

d
-

À
. , de o Hot I JOI'n 1'11 O t t' d"

.

d
.

. SI f'nela (, VI,)COIl�...� A t;'laiS, --- que e a sua pro rn« e v e« ares que es a IfIgln 0·1 nico foi eleito por lm,,· C,
-.

."

I presen ou-se
p,da historia �- cumprindo edifício será dotado de am E1tretanto o chefe do Es-! . .'.,ri ._" .', :,:cII. _

rh� ainda assimilar os va pias e higienicas acomoda tado russo foi mantido in· i nllmdu .....e. lli\.mbro. de. O embalxadoi MW'IZ Rio, 26 (A. N) -- Acom
Idres morais e ecol1o'11icos ções. teitament�.3 par das pro ;Assembletfi I�ternaCiOnal Aragão é O primeiro br;, panhado do snr. Herb"r!
da Nação para que sinta

__ Os snrs. S. Salfer &: postas militares:· l de Lrmdres Influente OI" sileiro escolhido p�ua a I MosEs, presidente da A.

orgulho de haver nascido Cia. inauguraram á rua do
O sr. Churchlll declarou

I ganização de carater par· I: e·
- B. I, apresentou-se ao

em uma terra como esta.
Principe uma <Casa de que s� tratava da reunião, ticular, fund3ds pda oi

ms lLUl�O. .

, : n Chef,'. de Policia. nfit1� �9

Ademais, desse conheci- mais Importante de toda a I O obJetIVO pnmordlG,1 ccmpnr r> Den" que Ihl'
Tintas"

,

mento e dessa assimilaçã) guerra e, segund') o pre-;
.

da Assembleia e prepil foi imposta' pelo Tdbumil
rêsúltarà o estimulo a no- -.A Livraria Schwartz sidente R?osev�I!, fora fir

� I
rar sugestões qu'.: serão df� Se�urança Naciom!.?

va� iniciativas e novos fei vae maug�rar brevem�nt.e I
mada a dlsposlçao de que Dr. Alvaro aoresenta.,das aos gover jorn;,llsta Ped:o M(ta J:'

tos em prol de uma patria t:ma filial a rua do Pnnc! i. B t ih ' '., "I· ...
'

," tf' d m?, que se achav'I refugLö'
sempre melhor Nada en pe (edifíCio Schneider). • I

Cl a a n?:s ,:' IdQO,>, .. n _o em
do no estflmgdrf1, d!'sde

tre nós, ainda foi feito - No temporal de sa-' Emprestlmo do I ,..... vIsta a recol1struçao d', nove bro de 1935
nesse sentido Têmos dois badb ultimo, a snra. Erna!Banco do Brasil á! ME:..) ICO

i mundo O referido jcrnalis!:l aga
clubes, o "Brasil» e o F�oehlich f?i vitima de uma í Capital paraguaia I CIRURGIA, PARTOS, MO- Como representante do ra resolyf:u. aprese�lp.r se

�Aimoré» em cujas direto f�lsca .eletrlca em sua re
. í U:STIASC�fA����ORAS E

embaix�:dor Muniz Ara. 3S autondaGts brasl}Pl(?S:
rias, que sabemos, existem sldencla i RIO - Tt:l,: gramas dil üa ; _ ! "'-Ih .. d' O snr. Herbert Mo,,(�s fOI

pessoas idoneas bastante � Acaba de ser instala \
piU .j" Pd:Jgu i, inLrm:,m! DOENÇAS INTERNAS E gao, _o �cons,_ elr<� a

recebido pelo CeL Alcides

para levarem a bom termo da a Comissão Municipal. que '� IntwJ.:I1cia locál H!>-
I ��p:�"'�Rrgf�:br:. Sembalxada dr_1 Brasil �r. EtdlFgoven. ,'rn seu g;;bi-

essa tarefa utilissima de Preços, que teve apro-; sinou contrato de emp' ::8- I
RtAMENTE NO HOSPITAL ol.lza Leão, comp2fec�'- nete de trabalho, aprt�sen-

E' s� pens�r.. E' só a�ir. v�ção de toda a popula ,tir;-:o cn.um
�: B.:nco d�, B: ,,- : SÃO JOSÉ rá á reunião do Canse I'ando

entã _ ,n jornal�s!�
Que nao se limItem a slm- çao. SII, l�(} vah:r c� 16 rr;!lho::.�, I lJEIDE CHAMIDOS a lho de Ob'etivos Gerais Pedlc Mota Lima, ex-dUt
pIes saraus dansantes e en I - Suicidou se na taràe, de pesos paraguaios, desli I _

.

J '.. d' tor de cA Manhã-, duran
contros de futeból, de fi

.

de 22 do corrente, Alberto n·-·do; j ccnstruçã:; de m, r t QUaLQUER H�RA

I
orgao �I?pend::.:nte; ,a te o periodo de SU:1 fun

nalidade escas.sa ou quasi I Wa�hholz, pratico de far-. c3do.,.. nos va,jos; b"inos, Rua Preso E, Pessoa, 20& Assemblelâ e que. fun�l' dação até novembro de
nula, mas cUlde·se tam-. macIa. .de A;,wl1çãcL' ona sob (li presldencla 1935.
bem do espirito. .

.

Conjugadas as vontades

com o auxilio de quem de
direito, o objetivo pode ser

alcançado.
E' claro que essas salas

de leitura devem ficar à
disposição de todos, per.
tencentes ou não lao qua- Ar!da correndo o in terra� e cujo !lwci�na' !uma. verdadeira tapeaçã0j' No momento, q��z:nlnheíro e iuro� c�rtos,uma
dro social, que desejarem ter;o� rlp nc'''<:o munICI· . mento Ipg I Idon�ld . os Jngenuos

.

t t b de patriotIsmo
um pouco de luz para o

_. - -
-'- . Ir ._ a t .'': a· a . ,qutzer co cear capl llS! o ra ...

'

espirito porque nem só d� pio t.ama turma de: indi de pouco Se recomendam. Queremos dizer aos. . '. d t _

Para os outr�s em'

pão vive o homem viduos, na sua maioria Alem de fazerem a sua nossos cotonos que, .se
mesmo mo es os, em

pregadores de açoes, se-
. fsto. entre nàs, ficará estrangeiro!;. impingindo propaganda em lingua esses negocios de ações pregue·os nos bonus de

jam de ferro, oetroleo. Blumenau, 27 - Chegou
t t d d 'b' f Ih d ao conhecimento da Prefei·

a es an o, quan o menos, aos nossos incautos co· c-rOl Ida, esses empr�í oss.em bons,encontravam guerra, com o. que faz.'1 dc,. aponte-se o o o a

t J'dade do Brasil de
I� tura Municipal que alguns

a �en a I
. , . lanDs c'ações:; de com· teiros de capitais alheios, capital nos centros de alem de garantir seu dl-. rua...

.

indivi.duos estão percorre".
hOle - que e tnstruI� para

.. h'
.

. .

d t d
'
,... &�

construir sobre bases .no pdn las as mais varia as, es ão usan o p�ra esse oogem e não precl3a- do o interior do n0880 mu-

vas e �oljdas, o Brasil de I com séde em longinquas fim de meios iliCitos, vam de captar as eco· nicipio solicitando dona·

amanhã.
.

. .

- nomias no interior do Insfttu,.o Rocba Loures tivos para- o' Hospital Mu·

municipio.
• nicipal e Escola Agricola

O Exclusivamente para molestias de olhos, ouvido3, Nenhuma ßutorização fci
izemos no interior, naris 6 garganta_ da::la pelo, Prefeito ntst'e

porque nas cidades eles Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de seutido devendo' os tais in-
não colocam as suas I sua especialidade. dividuos serem considera-'
«cotad,�s açõe·�s�•.:.-...:..=��!II��IIIR_iC_h_li,n•.__R!!!Iu_a_d�o�p�r=in�c�iP=e:.:F�o=n�f>,=334�.::JO:I:N:V:IL:L:E::::J�.d:;o:_s,...,s��i��m:!p�les._�vl_·g"",a.d,...,..s"t""a""8.,,,���_��..,_--t

Na revido territorial do ��:.gue atá _do- feita, espera..se ,ue o � -]s

.trito
. �de Bananal veD�a a fazer parte dO lIIunicipio de Jaragua, satls�a'#

&endo.-se . dest'arte UDla aspiração tosta, aliás, de 3lDbas' a� populaçoes

HinliotBGss IM A li A'
«No ano de 1844 surgiu

no Brasil um homem ex

traordinario. Mauá cuja
ação, de ressonancia mun

díal, se destacou na defesa
da economia dos paises do
Prata.
Mauá compreendeu que

o Brasil não podia progre
dir sem transcorres Pol'
isso, organisou a fundição
e os estaleiros da Ponta
da Areia, em Niterói trans
formando o no primeiro
estabelecimento desse ge
nero da América do Sul
Fundou uma companhia ce
transportes a vapor para
facilitar o serviço da ba rra
do Rio Grande Introduziu
a navegação a vapor no
Amazonas. àbrindo o imen
so rio à navegação inter.
nacional.
Deve se à iniciativa de

Mauá a primeira estrada
de ferro do pais, em J 854_
Foi ele, da mesma forma

o primeiro que fez cons'
truír uma estrada de roda
gem moderna, pois não
ignorava que a existencia
dessas estradas valorisa os
caminhos de ferro Cons
truiu tambem portos, e não
foram poucas as fabricas
de tecidos por ele instala
das. Ocupou se da explora
ção dos minerais: deu sem
pre a maior atenção ao
problema do crédito; orga
nisou o Banco do Brasil,
sobre bases que foram de
grande utilidade para o
desenvolvimento do pais.
Suas atividades obedeceram
a um programa de conjun.
to, o daí resultaram sua
força construtiva e o ver·
dadeiro cimento do progres
so material do Brasil.,.
(Do cEI Nacional» da

capital mexicana) - A' N)

Sábado, 30 de Janeiro de 1943 s. catarina .... N. 1.159.... Jaraguá
==============,.;..;;;;;;;:;';;;.....___;;;;==-- -

- -----.-�-- -� .. �-.--�.,--.��-�.-.. ---.---

_....."'"
.._�-_.o.;.-=_�==;;;;;;;;;;i========

A noticia lançada ao mundo, �m a noite de 16, da conferencia de
Casa Diana, entre os grandes estadistas Roosevelt e Cburcbill, abre no

vos rumos ao maior surto de barbaria ,amais registrado na-historia da
humanidade. Nio podem haver mais duvidas, - a marcha dos exee-

citos·da liberdade está chegando ao fim. '.

As
.

hordas mecanisadas dos totalitarios
.

ferão venddas muito em

breve, e a paz voltará a pairar sobre todo o universo.

40 % das forças
nazistas foram
iliminadas

Revolução na
Italta

Tripoli, 26 (U. p) -

Circulas italLHlGS bem in
formados que permaneci'
rarn ,�qui predizem' que
dr.ntro de três ou quat,c)
meses estnlará lima revo

llição na Ihlh. Ccm & d��r.
rocada do g'wê:no fascL!3,

.

Lor,drt'S. 26 (U. D.) -
A cmi!'sora dê' Manares
i)I1UDciou que a guarniçfü1
de Etfllina, que OCUPllV8 o

Df'pílrtammto da Alta S2'
voi -; na' Fr nç,. foi chf'
mad"! parI! a It::ilh, EI"m"fi
tr)s da miliciil fascisT? subs
tituinm essas fo;ç s da
ocupação.

Recital
A vioLnista Bse Drs

SOW; de pEssógen: por
esta cidade, dará um re

citai, em â noite de 5
de fevereiro, no salão do
Club Aim"ré em home
nagern ae sr. Tk Pre
feite Municip',::1l e demais
éil.liorid.aàes.
Do programa ':..rgani.

5:;do constam paginas de
grandes mestres da Arte
mclusive o nosso Villa
Lobos. que a senhora
IIse Dossow se propõe'
interpretar, mercê do vir·
tuosismo' de que vem

precedida.
Caldado eles

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIALISADA

DR. SAOALLA AMIN�: v,J;.Ú"de e �
.

te'aldade 3e re

ti�arr.t quando .Q eriJme e ti trai.·1 C0I1SUlt:!5 �;m PORTO UNIÃO
çtlO -são premiados I ..._-_.�--��---liI!IIII!�o.o:-"""""....III!!I!!....1i\IIII4!

.\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sabadu, '3�.....

de :!������":!!:!!f�!j3 .

s�,��c-;�ãV"��h-:.� ::C�itC·"'I·ú>.a'·�.'llimpo:t�7!elfl�r,v�j��.O���r��i�é!!t���:t,a�"ab1l�f; Rep.tro CiV�;.C.e.fl,l�ã� 1'8 "�,,-�'.;r:� �,��.,r
O V 'U ..

' �J.;J U ,

Grande - A v18ta da mf.....rma9iol. CQ,l:Qo r�quer. Artur Mueller, Escrivão e o-

A" 't
' I de pessoas tem :U$a�

, 4.87!l -. Alice Ricmer- L1tcé - �q3el' baixa ficial do 'Registro Civil do 1.

rgulvamsn O com bom resultado o

______ ..... _",' " frnposto !S/ Inouetrta ''1') 1'rcfmões e placas.> par,8 Di�irito_ da, Comarca de ,Jarll;- -
. ,"

", -11- - -

utär de
-

urativ
- -

PREfEITURA �UNICIPAL, DE JARAGUA r194d3, J!OÇLadLoB em 1l.0�8 ?� s�u.��rid{j, ct;. G�(h.). ����B;:!il�� de Santa Catan.�,
, � .� t. \ r �, EPL�lr-;I�It'Pr O '1"",,0,4('Requerirnentos Despachados

re () u. . uce .. A VlS.B ' a., ID ormaç o, cerno Faz sabeB" que compareceram J�' r
..
�"�,

,

'

.

"

'.' requer. "

.

,

no cartorlo exibindo os doeu- �rtur Nueller, oficiai do
'

,

:"1

DIa �2/12/1�42 ,

',_ "Jl.8761- Alberto Baue'r,,.-- Requer transteren. mentes e�i�idos pela lei afim r�glst16.dI;: csssoes lnr.idi- e
,' .. :' 1'. U

o"

_

4.767
. "S"ChlUP ,& .B6hhng,

- �equ(!J.:. baixa cía p8,ra x.,tonso Mey, Imposto relativo sua bleict", de se habilitarem para

cas,ar.se,: ,[cas
e il�u.to.s e d"OCU,T�ntos A sífilis ataca todo o

p�<a, 1943, l�postO. rulatívo seu. camlnhãozlnho - ta :._ A'. v.lsta rta informação, como requer.. '

Edital D. 1461 de mumcipro, e reglst,o d.e organismo
A vlsta, da la�ürma��(I, como r,t;'quér. .,

4,877 :_ Henríque Lucht - R�quer beíxa pa- José Rambs e Amanda
. pess�as. natura:r,; do prrrner

.4823.-:- Autouto �a�rjng - Re,u�r baíxa l� ra H)43�'imdoBto' 8/Indtlstría�:e"ProfIS8ão (Dildo de Klug.
• � ro dístrito e sé íe da co ·�-0��g��t6�á·:t,Ç;�pu����;

posto rel ....avo BUa. mctocicleta - A Vistd da m (;a.na.) ..:_ A' vísta da informação como requer. El 'b Co "1 ·It·.
marca de .araguâ, Estado e a Pele: Produz Dôres nos

'!ormação como requer
"

, e, r",SI erro, 80 erro, d S • C
.

B'
,

.

.

.
4.878 - Willy Jantsb� :Sob. - Reque!' baixa barbeiro, nasceu em Cam

e a�í� ctarína. UlSII. Ossos, Reamatísmo, Ce-

4.82� - O,tto HI!.lbrecht - R�quer balx� �a- Impoato s/Co' ereto. de prod.uto8, agriQulas» e li boriú em nove de .abtil de CertIfICO cue, nss.ta da' il��i;;'�'a,Qg���to�� e �:�e�
ra 194�, imposte relativo sua motocíclete � A VIS. cença abertura para «CereaIs e/ outros geueros> mil novecentos (' treze. do ta, em meu C3�'tO;IO. de individuós idiotas. Consulte:
ta da �nformação, como requer. _ A' vísta d-e. iilfoll'miiÇão, como requer. miciliado e resi fente neste

acordo com o disposto no o medico e tome o popular

4,842 - Lotbar Son[ie��ohl ___" R�q�e.r trans ,,4.87;9 _ Joi3é Sehepie - Req��� lIcençl}., 6,s- distrito em Nereu Ramos"
Decreto n. 581, de 1.. de H "

gepurativo

ler.enela para Rober.to Maurteto Horst. ImPfE-to re tabelecer �e como Mercaéior
.

de
" !ênha a esfra'da sendo filho' de : ManoEl agosto ?'� 1938, precedido E I i X i r 9 1 4 ..

Iatívo seu, te��eno. 81�O á rua MaL Deodoro d8 FOli Itapocuzinho,� A' víste da infbrm'sção, como re Francisco h smos e 'de So ,ao. ar qutvarnento ,

dos S:� Inofensivo 30 organismo.
seca - A,·vlöta da mf,ormaçEio, como requer.

"

quer. " '
'

.
fia Carolina Ramos. I

guintes doéume�tos re!e.- Agradavel como um IicÔr.

.

.

4,844 - He�mtlnn F, Ne.belug � Re�uer baI 4.880 � Ewaldo' Weber- - Requer baiXa. Im' Ela, brilsHdra, solteira,
rentes a.OooP;:f�tlva, Senc}· Aprpvado como auxilillr np

xa Imposto relat.Ivo sua. fabrIca. bebidas Blta á. rUa postos relativo flua Cön�eitarili, Padaria e Restau- domestica, na�ceu em

,e,
ste I'C.Ol�d_,e Jflr:{gUa:,al'l �'l caos tratamento d.a Sifilis e J�eu�

PreIS. E. Pessôa - A vista da mformação, como rante _ A' vista da informação, cemo requer, distrito eeri vinte e dois de tltl..lIçao d� cooperât�vil,esla ;e��sD�N�aS.mp�m!o�i�e�
requer.
_,

.
4,881 :- Emilio B�ldu8� - Requ.er blliX!l im julho de mil noveCéntos' !l,lto�. E lista nommal do.s 26, de 1916

4,84� José Ban.ckhardt - Requer blux.!l, pa posto relt�t!vo SUf!. alftuatarla - A' VIE.ta da. wfor- e dezeseis, domicilüda e
I dSSOCl1dos,.

r!, .1943! Imposto reL:i.tIvo 8ua casa gener?8 �llmen- mação, COmf) requer.
,

resident� neste distrito em O;' f"rIdo é v'!rd1de, I '

"

jtolCflOS I!llt� á estrada Jaraguá.Alto - A vista tia
.

Sßcrt',tarill da Prefeitura Municipnl de Jafaguá, Nerê •., Ramos, ser:do filha dOlu fe
,

1FiI------...-..

ormsçao, comtl requer. f:m 28 dp. ,l"'zembr() de 1942 d G ,··t KI d 'B 3Pgua 27 de J'ilneiro I,�� '" #, ,....fi'..lIll'lP

4847 A i j'd T
' � _v_. f' u, avo ug e .. r'r· '9

•
c r:--<T,J-'I..'" '�R'-J''_--

. -'-. r 8..1 es
..

avares - R�quer �aixl). R t S S tá
. ta' Art�tz Klu .

�. de t 4?, "i ,- f:c::" f:""""" (�;? -�, i
imposto relativo sua bICICleta -' A' VIsta da mfor

ena () ans - ecre fIO

J" 2g5-t _ 43 O orrcwl do rt gistro eo-l �' � f:�' .�)' !'i "'i" ,i', "
mação. ,como requt-:r..

ardgua, I -,

peci3I: J;' � �l� �
4W,84�d- EJesto Stinghen -Requer trantllereuciB. JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE Ed td n, 14tH JI

'

A:'lur MUEller I i AJUDA A

.

,·1 �
para B.� emaf chul�e ímpo�t() relativo seu C8.f-,

1

At
- � I TOSSE E C�Ê�::'��,�,� I ��-

10 de lavoura - A' vista da Informação como re, JARAOUÁ , MigMuel fV.it�owski e Ter ' enrao �

G *. "

�'I ,Iquer,
. I sma nn nm , � I

'

J.
'.' , EI b 'I' lt··,

' TOSS só PODE fAm HM ,

.

4.849 - Aut.omo Plamn.8che.ck -. Requer. bai Ed
-

t 1 d L -I-o r'

e. raSI e,�ro, so eIra, i Rudolfo Rtc�, reside,nte a es--

xa Imposto 1,'elatIvo t CarPI,ntar18. slta,á estrlldö I a e el a, l!av.éld')r',�2sc"tJ em Jara

Itrada ltapocllsmho, prOlbp apaS-IA?" r.

Garib9.ldi _ A' vü;ta da informaQäo, como requer, . .. .

! g�á. em vmt� 8 um de fe- sagem de t!essoa,s estranhas em!
"

'. 4850 _ João Carlos Stein _ RtlnÍlf'r tr6nsf,a. O "Doutor Ary PereIra OlIveIra, JUIZ de Di I vereno d� mI! novt centos 'csuaÇa:daPsroprpledcad�s, b:_m como CALC,Eír-INA'
,

�'i ' v. J
.

d' 't' d I
a e es alIas, nao se res· n

_reDClS pa: a Al"duino -Pradi, imposto relativo terre reI�o dI:! comarca de araguá, Estado de Santa Ca· e. CInCO, omlCI I.a � e re-, ponsabilisando pelo que possa Especifico da dentição

P.O COJn, 63,025 mtrs2, :sito esfmda Jaraguá-esquer tllrlD8, Brasil, fiB formti da lei, et�.'
.

.
SI?Snte neste .dlstnto em I acontecer. aos transgressores. A Saude. das creanças

.

do - A' vista dli informaçäo, como requer. ,Faço Saber cl todo(oj que o presente edital de �Ifa dos Martms, sendo }mgua, 281·1943. A_ntes.evltar do que remedlarl

485t _ Anorosval Felipe de Souza _ Requer leilão, com I) prazo de vÍ:-1te (20) dias virem ou hlho de João Vitkowsky e
'

I fil��squ�!j�!es s ��e os f vfsSOS
b��a p<.>ra �943, imposto relativo Bua barbeoria dele conhecimento tiverem, que fiodo. esse praz? de �eonot�. Yitkowsky: Perdeu'-se resistente�, dae-�h��SCAl���I�
81tä cl tUb dIgo á estrada. Retorcida _ A' viöta da hão áe ser nrrematados por quem malS der e mal· EId, brabllelra. solteira, NA!

informli:ção. como requer.' or lance oferecer, co proximo ditl 15 de fevereiro,llavradora, nasc!"u c;m In I
uma t-mpa do t

.

d d.A CALCEH.INJ\ é um me-

4 85')
,

DR' 10 h
.

hã' b ·t t I daH em t es de n ,.... b' I ,"
anque ao e, Icamento sClenuficamente do-

. �
� r. enato M. Camara _-'- Requer bai as

.

OI'tl8 OH man
.'
08 ens per ancen es ao

, ". r., O ""rn ; O posJto de gazolina de motoci- sado e contém tudo de que

X_!!- :para 1943, impQstol-relativo, Industria e Profis- espólIo de Olto LathwlDkeJ, a saber:
,

oe. ml! n?":t.centos e �eze' clet.a. entrr o tr�jdo da rua Epi- I necessitam os orgãos em for-

�oe8J autcIDüvel, bicf.eleta e placa _ A' vista d!i
.

1.) - Um terreno sito nesta. 'cidade á Rua SflS domI�IJla.da e reslde.n-, taclO p, ssoa
.

a rua Marechal! maç�o ,das crea�ças. , .

wformaçilo como requer EI!sa �tein ftizendo frente na mesma rua com te neste distrIto em Tlfa

I' DepoddClro,
no dIa 23 do correnh.

,j
Alimenta o cerebro" tOnifica

, . . .,"
,

d M·· , f' h
e e-se ;I pessoa que a tenha os 'musculos e recalcifica os

9,853 - Alvaro Francesky _ Requér baixfJ, 79 metrot<, travesfião d')s fundos. com 42. m�tr()s os '. drtms, , send? .

II a encontrado a fineza de cntreg,,- lassos e os deates,

para 19�8, imposto, relativo sua parbearia sita PM com terl'US de João Ba.Hock;. e.xtremsndo de um de, C!lUseppe ��nfrIm e de lia :'� sr. tlt!milio Car�ozo?u I Uma !!ltinha de CALCEHINA,

trada Rlb. G. do Norte _ A' vista da informação l�du Ci.Jm t!:':ras dC1 Lucw OhVl'Ira e de uutro la· Br'lgltta �anfrJm. ,I n.��t', relllçao, que sera grahfl-I dura seis mezes.
.

como rsquer. do com as oe Purnhagen, com li area total de jaragua, 26-1-43 i �"da, , Em todas as farmaclas.

.

4,854 - João Eberhardt � Requer transferen 2,138 metros q�Bdrados av?liado em 5:795$000. Edltl:tl H. 1463 � I, ,

Cla para Herbert Bruc.h, impo�to wlativo seu car- F(l:lliaI d(-· PJ.u'Ulha do ESCrIvão �ey �raDC.o, na·
. Mar��llo ,Murara e Vlrge

I
Dr. Jose Augusto Costa

lu de h.voura - A' vIsta da Informação, como re taao de 20 de setembro de 1938, n'gH�traúo sob ma FeL.;Jzzd: .. ADVOGADO
quer. n

.. 2',871 pl ff. 2921, talHo H. 15 do livro D. 3-A do
.

Ele, br�Sllelro, sGltelro, Jaraguá Sta Catarina
�, 4.�55.:.,... Alvaro franeesky _ Requer trans OfiCIal MarIO Tavares da Cunha Mello, de Jara.guá, digo soltnro, l�vrador. �;:jS- i

ferencm para Guilherme Fr-ancesky imposto rele. em 21 de setembro de 1938: 2) 1 bufet 1 b81�ão. ceu. em Jarag�a em CinCO

Evo seu carro de.,l.&v()u!'� _ .A' vista. da informa- n me!1t:s. 22 cadt'iras. 3 cadeiras de vime. 4 ca de Junho dt· "!ll� .novecento.s
(Ião, como requer. deiras oe madeira. 1 pratileil'l:! de cosinha. I me· e onze, domiCIlIado e res I

" 4,856 - Walter Horst - Requer btti:x.a part!
s� de lavar louça, 22 camas. 1 prateleira· -BAR- dent,'; nf1ste àistrit? em .�e

1943, ímposto relativo SUIi motocicleta _ A' vista 3 camas, 1 cerrinhn para cO!H1ução de bagagem. reu,. R":'.:1(}S, se!lao filho

da Íuformação, como requer, 2 IDeB1Hl pequenflb. 1 relogÍ0 de parede. 1 pspetho legItImo de D�vl de Mu

, 4857 ..:.... Carlos Hei.nzle _ Requer baixa im. d� parede. 4 quadrrd:i de par€dt�. 4 duzias de h::n ra.r� e de M.ar!J Uber
.

posto relativo caminhãüsizinho e motocicleta. _ çoes de caml:l. 1 <luzia de t08Iha'� de 1"08t0. 12 co Elí:l, braslltl a, sol!ofa,

A' vista da informsçlío, como requer, be�ta.s de mesú, U'l'ENSILJOS: 5 bule@. de cufé. 12 lev�ado!'a, nasceu em Jara

4858 - José Stulzer _ Requer abaixa im ChICIU'8S oara café. 24 pratos. 18 facas e 18 gar gua �m catorze de agosto 1.- Äf)'('v3çãn dos novos E�tatudos

posto relativo Industria e Profissões (Agiota) _
tos, ,8 pf\oelas. 12 chicU8S velhas, para caté, 3 de mIl novE.c��tos e dt'z� ( 2.- OiVl'r.;os

A' vista da informação, como requer. tt\rr1na� de sopa. 35 trave�sn8. 22 pratinhos. 6 <iI:!, nove, d',mlcl.ha�a e resl-

'I
.h'?'guá, 26 de .Janeiro de 1943.

4.859 - W. Koster _ Requer traDsferencif.l. pa SU,careIrOS, 10 mantegueiras, 1 taohu pära ,lava dente IW:;t� distrito �m N,e p,lo E. C. Brasil'
la Oscar Mathias, imposto relativo carro de um gem de ruupa. I ferro para engomar. 26 COlheres" r�� RamG:;, sendo filha Ie- A,j. Zimmerm'lnn - Sr.cretári0

animal - A' viste da informação. como requer. 10 bacias de Jav.lltorio. 12 jSrtOI'l. 6lt:vatorioti cum gltlrn!l 16 Roque ferrazz: I ---:=---.::-:.:----=--=-�-------:------

.

Dia 23/12/1942 espelhos. 7 lavatorios sem espellJ()8, 11 mesÍnhl.li'l,! l:! d�"Terr',Z'i Frnncfscke.

I'
Credito 1\,lutuo, Pr,edial4.84i:S - Arnoldo Krehnk6 - Requer licenç1'.4 1 cl.'iaGG mudo. 2 guarda roupas. 20 pratoslu!H.tu8.: l-, {q�lff" 28-1-1943.

.

cünstruçilo mao801éo �epultura seu filho logo, e 20 pratos rasos, !9 cobertas. 19 lf'llÇÕ€El. 19 fr., I Si [,I Ulm so bf'r '

_ ,,'. ,,:. ,F��D��O,N<? ANO DE� J914" ' -

colocação respectiva lDscrl'ção _ A' VI'St" dn I'lt nhas. 19 travesseIros tudo avaHi.ldo i>,m .)·OOOct.OOO ' , ,g., d'
U de ai

,I
tV1.1I01 e 11,,115 "c, r.dltJdcJ (J!lbe de :,ortelos (ja Estado

<O ... • , _, • 'IP

'I g'('nl Imp;-I Imento "CUSO

lormaçãt!, como requer. rotaI Cr$. 8.795,00 (oito mil 9et(-'CNlt01:; e nÚVl'ut.u o;"!:'ara �: fin" leg't, .

fLORIA:\jOPOLIS ,

4 845 - Oswaldo O. Klug _ Rf quer licença e cioco. cruzeiros, , __ I
J

A1'Ú�r Muller
a S, Rua Visconde de Ouro �rdo. 13

"

e�tab�lécer'8e com uma serraria estrada Ilha ctn, .cuJOEl bens cousttlutes do autr: de t.v&llaç�t) , .,

Escrivão � . .

RESULTADO DO 436. S )RTEIO REAL!ZA�

FigueIra, fundos - A' vista da informação, como'" (>dltal de folhas dos autos de dito inveot:HH" I Oflwl <to Registro ClVJl DO DIA 18 DE JA' :EIRO DE 1943

requer,
.

8er�o lev�dofl em Iflil�o de vendl1 e ar1'em!iltiçãu.' CADERNETA 1\1 17819

4.8� - J�ão ManeeI Marhns - Requer li- ASSIm 8e�äo (IS refp.�ldos bens �rr€mataoos p,or Premios em mercad 'riac, 'd d C $ 6 25000
cença pllltura Interna e exte,fn!i Süll casa sita á quem mUlS der e maIOr lancf\ ofere�er, ß(J dia, AVÓ! MÃE! fiLHA'. Foi contemplada

CJ :dn<? v<.or ,e r
'd"

,

ru P d' á BI '" h 'ra e 1 li'
"

," d d d"
..

em mere" Orlas, !neveIS e tecr O�, !:lO valor
a res Igo rua umenau - A vIsta dti lU (1_ ug I .aCl�<\ [JH,[IClOna o�, po en () _o mes I

de seIS mil duzentos e cincoenta Cruzdros (Cr$6.250.00,) a eider·

formaçäo, como requer. mu ser examInano!, por quem mteresse tiver, e Todas devem usar ndi! n. 1781.� pertencente ao prestamista, José d" OPv�ira, resi-

4,861 - Aloisio Carvalho de Oliveira _ He que estão em poder dn Depositário Publico, Do dente em TIJ�cas.
quer baixa imposto relativo comercio dH produto<> conformidade com lJ art. 972 § 2, do Codigo Pe" FI R � t' BONIFICAÇOES EM MERCADORIAS,�O VALOR DE Cr$30.00

,

'

•

lO

Ó uxo e a IDa 12322 - N b' I S I Ad" �",

agrlCollt.8 - A' vIsta da informação como requer nal s será entregue o ramo an arremataute que -LJ 1�13 II arTd I' la es Bnam
- II]UCaS

62 F d
.

'

'f I'
.

- se f:! In e - rUEque

.

48 - re erlco Neumaun - Requer baixa o�erecer aece superIOr fi 80;- do preço da aVtd18- 19575 - Aineöses de OliveiriJ. Palhoç'
Imposto rell:ltivo sua motocicleta - A' vjsta da çao. E para que chegue I:i noticia ao conhecim('n (Ou Rf guJador Vir ii a 14319 - Luiza Clara uc França - Ii jai

informaçf&o, como requer. ta,de tedos, Be pSS80U (/ presente edita. t que será 1140238790 _ L�rlÍz de.So,.,uza - Im,bih.,b:l
-

A mulher evitará dôres A t R J 11
4.863 - Ger/ildo Jorge Hermano _ Requer' af1XIi(10 no lugar de costume e puhhcaáu P,do 11573 _ )oa-uors·llc<.pertc -'t'bomvi

e

1
.

b I
. .

"

1 I 1 C'
.

D
Alivia as cólicas uterinas j velra, Ur! I a

lCença est� � ecer-s� com serraria á el5trada RIO Jc;rn� ;.'ca c url'ew do Povo».. tld� e paBsudo 5825 - João de Arquino Conceição - fpolis
PH.Ulu - A vista d� mformaçãc. como requer. fJ(,8!,t c,.d1'ide de Jur8guá, liLS VInte dlliS do llltZ Emp:ega-se com vantagem 14,03 - Pedro de A":10riE1 - .Itajai ..

4.864 ,- JoaqUIm Gramkow jor. _ Requer. de Jao'"lru de m'l ilOVeCt'oto8 e qUHl'eLta é tr,!s, para combater as irregula- 104:'8 _. Dar.ton, Da-l11el Cam Iro - Jomville

tra.nfel'enCIß para Eduardo pollmann imposto rela- Eil, �fy Fra:\co. escrivão f,: sljbsc�evi. (ussio&do)
ridades das funções peri6-

12164 O. • NIO VdALSlRtDE Crp$ 20,00

.

353' ! AP' Oll"
dic3S d,lS s�nhorHs - l1oma., ves os ::.an os - antan,,1

tlvo tefl';ll? com 1.. 1 mtl's2. 8UO a estrada Iza. ry efeIra•. ,veutl - llllz 'de Dir�ito» E$tá É cqlrnante e regula- 10�3i - Armando Gonçalves :- Tub]r�o
bel - A Vista dllc wtormaçilú, como requer. eonforme () oi·lgmal,. do que deu Jé. I 16:>70 -- Ernest<;, /.I,g�es Bartolc_!c - ]olnville

4.865 - José Horwath _ H.equer lIcença J:l!'aguá, 20 de JIHH:\iro de lQ43 i
dnc :::HS&�" funções 5204 - Lay�tlmo Silva - Jo�o Pessoa

CvlJstrução maosolé0 sepultura Afonso Horwath e O eflerlv:1o, Nf'y Franco I FluKo � Sp.datina 71°88786 = EJ h�l� fsrankz�y -MltaPllhr::_nga
1

. , . I I
OSJlI.I oa o - agà ae�

c'-) ocaçilu respectIvl:r. inSCrição - A' vista. da iuior veb sua compr'lVada efica- 10?38 .- Ras,: da c:; uz X�vier -. São f anci�co

maçãu, ,como r�quer. cia é muito receitada. Deve 12:>89 - Mana Jose e Joao Pl"retra - C1mboríu

4866 - Alvino Stratrnßuu _ Requer licença , ser luad;; com confiai1ça 11474· 1). �edr(> II F. C. - Hansa Humboldt

COllstl'Uçäo mao�olêo sepulturas fie HHdeg9.rd e F E B R ES, I Fluxo Sedatina 10521 - Mana Inh�f - Brusque
,

W' , , I' '

. , .• . f NO VALOR DE CI$ IU.LO

. J�gl:1�lü.'e co oCar re6pecllvn JnBcnçOeR - A' V1B Enc(;:Jtra· s.' em toda 16691 - Julio Sot"r Miranda - )oinvlUe
i� UH. mf!)rma.çilu, como requel'.

9506 -- Alb�lto Schulz, Hansa Humboldt

4,867 _ Artur Wf\illet _ Reque.r tl'snsferencia (S�zões, Malárias, Impaludismo 1_
Oort::

117439
.� Jair ,Gebert -- Tajuco Pr,ero,. '

Uc ON S P 11. 67, de 1915 677 I P t D t 1\1

ptO'8 Fwncisco Mueller imposto relativo terreno M�ltl'tas, Treme',dt'l'!',,,,,,) 820�
- racr .arcl! e UHr" - mm

_ '., ,.

� « - Lud«vma Fonseca - L!guna ,

cum ,85.400 �trs2. aHu estrada li,lb. Redrjguers -

I
10822 - Elinor é Zeb:entino.·· São JOöé

A' VI8t,� ali lllfúrmação, como requBr. Curam-se r;widamente com' I 72487 - Dorival Htlmuth e O,valdo Seiner - Joinvill"

4.868 - Guilherme Wackerbagen _ Requl>r
1

I tRHENTO
14329 -'- Evaldo Willerding - ltaH. ,

-

,

tl.l:1nslel'eaci-'1 seu nome imposto l'e'ativo cartt) -le ·,'........psulas An�sezoDl.CaS ,,'
19581 - Wa!demar A, Grubba :- JOlnvllle

-

•

j
,

\.
�... 10499 - AtZlra Gonzaga de OlIvei, a - Tlluarao

l[�Vnl�a �fJ9-Ulrld!, dt� Tt:!',OOfO Wllck!::J'hugen - ,.,' ISENÇÕES DE PAGAMENTOS por� CINCO SORTEIOS

illtHl:i ä.ii. H�r{jl'maçãLl, eumo requer, Minancora" li V\.e�.EIRn t:'" 12774 � Ouilherrnil!:l Lop�s· fpolis
4869 - LooptllJo Stahl - Requer trfiosteren· ��U tJ.;:]· 19385 - Levi M.ttan!i - São Francisco

Ci� pura Ricardo Lemke, impiJnto rela\ívo CflrI'{) 1
12361 - Gilso �reyesle.í!en - São José

.

i1d i"vOllfa .� A' vi�t�i d!1 inf, rmaçäo ('omo reauer
Em todas as bO:�5- Farmácias I 13':15 - Antol1lo AcaclO do A�alal -- Plboletro

_ ,f' •

' o.

•

l.
_ " I 68:d - Olt;a An?rad ... - fpohs.

4.8/0 - Macl! Kue!'ler � R�quor Ilcc!lça E' um produto dos Laboratórios MINANCORA 17254 - Maur0 Silva - Joinvillt'
(�,)nsll'Ução fllliU,wlér, cl,�pult.ur8. ds Alberto Kuester I 12404 - Vel1a�lcio L Bernardes � Con�ego,Grande
<e colücaçlL, reSpi ctiva i08CriçlhJ _ A' vista dR in- .J ()invHe - S. Catarina i

11208 --- De?doro Ferna.ndes de �.?uza -.Ga_nchos
formaçF,1/ COD'h requer,

. I, 16370 - .ful,la Rosa LeZlt�.r .,..,., Umao da yüona
. ,)_' ,

'

.

14299 _. Ll1!.a Caruso Ma� Don"I. fpohs
4.!:!·(! -. Augu�t(l ,�ê�ldaek - R�q uer· �-8JXtt I floriHnoDolis. 18 de jaritÍl () dt: 19·0.

l:np(l,·t!} ..:I;·[Rtlv.n 1<11': b:elClI.lta - A' Vista da mIar. D�. 1l.�alde'm'.MA. Ma.u:rechen I'
VISTO:' jnão Ped,o de Olivt:ira Carv·àlho.

maçäl�, CuIllO requ-:'r. ..,,'1 ...... III fIscal do Govelllo Federal

4.872 - Mdria B!')\�duro R�;quer baixa impos- . Med ICO .'

I
Proprietàrios: J. MORETRA & CIA.

tr) relativ:) CR.rri). dt; mOltl ...- A' vista U!l :uforma- I

çän, C!'lU10 n�q,�i'r..
Consultorio e residen::ia: - Rua Mal. Fo.PeixC'to, 1521

4.R73 -- Guilberme Str(�H -, Requf'l' baixa im. Iv,!,'r" r, i ,ni 1;',) SUI1 oltll'lll aitlj 'e:stl"s'4s-'> ·Rlo.:..da Luz Aten'de -cliamados"'8 rqualquer hora do dia ou da noite
;_ A' VÍ5t!i da informaça'l, cerno requer.

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

Esporte Clube Brasil
ASEMßLEA GERAL EXTRAORDINÀRJA

Convoc�1 St! os ;:ocios P:]r'! ;) ASEfv1BLEA GERAL
EXTI�AORDINARIA él re;diS.:l'<.;e em a noite de l. de
Fi:v,'"firo d'.:st": ano ás 20 horas n·- séde <;Oci8! :

Ordem do dia

Vitorio Pradi
éúzeros alimen"'ticios �de la', qualidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--a:zzs::rJf:E.*.SI:*IC:-�;::,��cc::.:e�MhlS!!!Itlllo'l.�::a",o��f�
o

�' �. , J

6' �_padas � # _ßuam e_Yazda g
O" {Jhf)colates.. Palinés e balas finas e doces 6
� das melhores

.=: ,So,enksen � Sultana.
g

O PlopnetlHlO : j(JSE' ALBU:::; -.

Xc:::x c.;.,c::::wÇ;:u:::rICll.c:o::::xr.::tx::oooc::ac:::xx:::ae> t:J .c.::>IC:::X9X

!G-P I',
r

mm _

.

f1AfR8·mTIfik .g«DMEftmtJ ':

1 UE;; 8ij�A ;,. �'ATAltINA :S. . A.
; GAPFfAl SWSstLaH:,o 5' R·EAUZADO 6:00OfOOO,OO

"j Acencia =� IARllGUA'
I ... Ce� Elilie JoiirdiUl, 1151L Caixa, 10 -:; End. leieRt. IICO '

MATRIZ: ITAJAi
lfUiais em: Blumenau, Brusque,. Flf!rianopolis, Join,,:i1e, Lages
e Rio do Sul' Agencias em:' Jaragua. Caçador. Creciuma, La

guna Cru.zei;o., Mafra, per.dizes, Rio do Peixe, São Fran.cisco e

TubM4o;' Porto União' :S��gencias em : .ndaial Hamonia, .São
Joaquim e Tijucas; Escrztorws t'm: Concórdia, Gaspar, Taió e

Urussanga, Ern instaiação : Canoinhas. Orleans, Salto Grande,
. J

Rio Negrinho e Ararar.guá
\

faz todas JS operações bancarias no Paiz,'
como cobranças, descontos e caução de títulos de ex

Ipoxtação e outras operações de credito; passe; para

� as principais praças 'do p'dz. medi .nt« taxas modicav.

> ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS:
A disposição, sern a viso, com r etiradas livres

" , , ,-P:Hi\ qusisquer importarielas ? %

. Com avise previa [retiradas diárias até 1.000,00) 3 %

�D�po.;itt) S PopllLlr:� Lvnit-iJo s (ué 10 rnilcr u
I' z >.iro ,) (!..�)') ,i,t >:, miciais .i i)artil' (L� 20 O
'I sub.sequcl1·1es a partir de 5,00 4 %

. Prazo fixo de 6 meses
.

5 %

Praza- fixo He 1 ano 6 %

. O;; juros são p,-go>:> ou caoitalizados semestmlrnente I.JA economia é o bcse da prosper idade
Deposite as suas economias no

Banco [ndustria e Comercio de Santa Catarina SIA
H 6 R A R I 6: - Des 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 r

•

Sxbudos : D .s }l ás 11,00. i
I

.�!lrt�����tL6tLil:iiiJ����l:.[!�
'� Paulo Hering

. �
[;;iiI Cai.xa Postal29· Rua 15 de Nove�bro 808 !4'
� ". .'

,�
- Siumenau --- Santa Catarina iJ

� trintas e vernizes ...... Materiaes liJ

� para pinturas e� gual �
� Tintas em bisnagas ;�
� . para artistas ,

.
�

�����O���������������

Adolf /Hermapn SchulDe
FABRICA ,DE MOVEIS

Especialidades em bancos escalares .

Rua Rio Branco, 964 Jaraguá

Madeira em tõro3

I , JA.RAGuA

.� ... - .. -.........
_.

Cure SCU(� rnales (�' poupe seu bom dinheiro
comprando na

IT EarDlacia Nova
Compramos de diversas qualidad�.

Tratar' corn a

SOC .. IGUA'SSlJ� LTOA.
"CL\LCbDOL

,de h�OB[�RTO N\ HORST !

oferece I:1. que dispõe de maior <or timento m. praça

St�;S artiges á Jrpços vantajcsos.

Rua Mar. cha ßtodoro, 30
RIß. MOLHA - :

Jaraguá

m��-m-�"""'-'�����:.oIIIP!,::::��======m

'111":
---.-------.---' ,-

_.

�I.

li �Iotario 1. �or�eiro !�i
t
_. ..

. 1111=.-==------------�----

�. Jorn�iS ... �evistas !I! ,

H O T E L
"

J _A R A G U Á "
li! F Igur Inos �I Cosinha de 1,). ordern --- Comul- tos se ViÇI/S de r estaurante - 8011S quartos

I�
A GEN C I A:

llll,eferido jJdo, sr s. vi jantes - Ru;, M(�l. Deode-o - Prop : Ervido Reinhold

Iii Rua IS de Novembro N. 341 II!I r::.�:::-:��--::��-----------�p-ala-;'e1 H-o·t·e-I------·--ii; !!t I: Tomem: ...,

II BANCA: (Junto ao Correio) ii II �':'!,? :��?,s;:r�

W • ,•.1! 1-�,�����- •.�;�B§.. �ll,; �::e::;C8mêritaus:
Re.sfriados

.'

p' h!
�

P
.

I
:.Gm3SlO . al'Í suou t Brauaensn I

(sob inspeção federa' perm,menk)
DirdOí D' Ldz ? nib::l Cdduari

de 1\1 A R TIN S J A R: U O A

- ') -

DR. LUIZ D� SOUZA
ADVOGADO

F:ua Bf1rão do Rio Branco n. 62 Escritonio: Av. Getulio V;F:t!2�, 160 - Telefone, 34

Residencl. : Md D+:odoro d8 Fonsec:J, 814Todos quertos de apartamentos, com

corrente, quente e frl�
. É,Jevador .Frigoritico Cosinb« de l.a ordem

Salas de amostras per« os .8;'S v;atentes Lothar 3ónnenbohl
Colossal sortißlento'
de roupa�' f�itas

'1roi'lQ·Jite.
,

i 2Ecro:u:o�.

Rua Com. AraujD n 17,6 - CqR!TIB,l -' Pqra1l3

para iluminar �eu·; lar, 1sitio� 'tazenda, etc.

Funcionar seu radio, etc.

Carl"egar baterias de automovel, radio, etc.
POlDada·

TRES
MODELOS

com

capacidade de
100 .. 450 watts
6, ." 11, 110, 110

volts

c U F S \1 S

Adll!iS�Êl.t. Gi.Ja bl,. Chg';8_Ie; .

� Ci"Ltif�C.O. P:r,
pedeutH"I. (O. '�n\ H;i J) .Tt;lCillC· d:,' CCI'b,'í"J!' e
Gqf,�-tl.:i> Livrn,3, t,,�, 1 Ri.:ITJtligtu.J (D[.�ll, grbflll

,

f; :E.titei't'gu:r,,:) MI.·t •.:- '!lúi< avul�;tid..
A fa}iTacia ç uz,
Ie AVilré (S Pauk,)
curou, cc m â 'MI
NANCORA� úlcE'
ra· qu t1tm 0914
Cüílbeguit> c� f2r.

Dna. Carotin: Pa \h-ates, de jcinvillp. CiH'Gt.: om

UMA 56 LATINHA. uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido êZnt.'m: -(fe-Ci.ir(1:,-8e·mdh�ntes !,!!'
Adouda em muito,

.

ho"pitaes. casa:. dE: :;"uj;;: e

"
.

"

. '!clinicéis particulnes'
.;

.

_

� .
_

J

I N T E ft· N ·A·T O
(So rr:;·<-CJ.<'j" i.)

Carlos s. A.
Mjn'�ncora> nunc<.:. I exi' tiu & nãr, ser em sues

la\inha$ originiiiS" C(im o emblema simbólico acima,
Re'cu-sem imit�çõ('fJ! EXIjam :\ verdadeirp MINAN·

. CORA.,i-ID sua� latinhil original.
.. ! �

•

REPARE,M BEM AO COMPRAR!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Go,vern_o do Estado, em· decreto...lei D. 730,. de 17 do corrente, proíbe' a exportação de gualquer
produto necessario ao consumo no Estado, estabelecendo multas ate S mil cruzeiros ,ara os que
infliDgirem a p r o ibi çäo.

Edição .de hoje : I'4 pa gin a. s
E s p o ri es'

Social"

Vir Esp
c,�. wÊYZ!!t! INDIJSTRíAL - JOtN!tILE

..

em eclal idad e

Arnoldo Krueger e filha Fluorite, profundarnente
abalados com a perda irreparavel de sua pranteada espo-
Sá e mãe.

Aafelia Kruêler,
com n idade de 40 anos, ocorrido no dia 24 do correnfe, ern sua
resideucia á estrada ltha da figueira, neste municipio, - agradecem a

todas as pessoas que a assistiram em seus uJHmo$ frJ,Orpl!Íltos e

t.iimbem
durante CI e�lfeanida;?� q��_. a reteve ao ,tei(� pd

(
tango

ternpo, bem como a uetes que enviaram froies, cartões t' telegra
mas, e também a to os que acompanharam o féretro ao cemiterio

Municipal,
Jara.guà. 27 de Janeiro de 1943.

EXIJAM O SABÃO

.lJOIS CO

(Marel figJstr�&2_)
br:sl su

., ._,
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