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BONUS ITO�IA,D
É como foram .apeli- rnento e dos seus deve'jdadas, com rara proprie res para com a Pátria

dada, as obrigações de mais que suplantam
guerra, Bonus da vitoria, quaisquer possíveis de

sim, porque Sã0 eles que ficiências da propsganda.
darão ao governo os Todos compreendem o

meios de que carece pa- imperative de mobiliza

ra defender nossas terras rern-se as economias, sem

e nossos mares, para dar excepção, para o esforço
combate aos inimigos de guerra nacional, o

do Brasil. A guerra mo desconto da quota para

derna depende não so- obrigações de guerra nos

Imente da coragem e do ordenados e. salários se

preparo dos soldados, rá uma das modalidades

mas tambem do seu equi para angariar os fundos I
pamento ma-terial. E esse reclamados pelo estado 1

material custa dinheiro, de guerra, mas não po-.
qJle a nação deve pôr á de ser o único. Ao lado

disposição do governo: dele deve o cidadão, na

Isso, nosso povo o medida das suas possi
.cornpreendeu. Prova-o o bilidades, subscrever as'

magnifico êxito da cam- maiores quantias de que

panha iniciada para co- consiga dispôr. No Iun

locação dos bonus. Não do nem é um sacrificio,
.podernos mobilizar re· já que o dinheiro fica

cursos propagandísticos amplamente garantido e

comparáveis aos que em rendendo elevados juros, I
muitos outros paises fo- Mas ainda que fosse!

I
ram colocados a servi Trata-se duma contribui

ço dessa campanha. Nem ção para _
a defesa do

foi preciso. Porque o Brasil, e contribuição

patriotismo da nossa gen· bem leve em compara

te, a perfeita cornpreen ção com a que é exigi.
são que obra: ileíro tem da aos soldados de tetra,
das necess idade s do rno- mar e ar.

._--_ .. _ •.....
_------
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A Luta nas Selvas [Caix.a Escolar
As -Caíxas escolareas Ainda assim o arreca-

toram Instítuídae pelo dado mensalmente muito

Governo Estadual e des pouco representa para

Unam Re a socorrer as 6S despezas sempre ore

crlanças p o b r e s que scentes, pois a popula

querem estudar. Cão pobre de cidade DaO

A Ilnalídade sobe ser é pequena.

humana não póde ser. Em todas as cidades

maís patrtotíca. Auxiliar I do
Estado em cujos es

OB pobres que estudam tabelecímentos da ensí

não é favor, é um de- no existem «caixas es·

ver. Negar esse auxilio colares-. merecem elas

é fugir ao cumprimento o amparo de todos pela
do dever, E no entanto, finalidade que objetivam.

pez a nos dizer, ha bra E é justo e é D .tríotíeo

atleíros que negam a mt esse amparo. Por um

galha de um cruzeiro cruzeiro mensal ajuda

por mês pars compra de se o brasileiro pobre de

um livro, de um caderno hoje a aprender para se

destinados aos pobrezi tornar o eídadão COD

nhos, brasíleíros tambem, ciente e utíl de amanha.

cujos paiS mal ganhem Porque negar esse au

para o necessarto SU8- xlllo ? Porque fugir ao

tento díario da Iamllla ! dever civlco de ajudar
Em [araguä 10i creads OB nOBSOB irmãos menos

uma «caixa escolar» [un- favorecidos pele tortuna

to ao grupo _Abdon B8- que, como os nossos fi·

tísta». Data de agnsto de lhos, precisam e devem

1935. Atualmente conta aprender porque o Br8·

apenas 150 sectos ! A um sU exige, na hora certa,
cruzeiro por mês, temos o concurso de todos!

a renda mensal de 150
.
Urge, pois. auxiliar 8

cruzeiros. com todos os <Oaíxa Escolar. preatl-.
BOci08 em dia. O auxilio gtandose, assim, a sua

da Preteltura e de eento dupla finalidade - hu

a vinte cruzeíros por muna e patrlotíca -, oo-

mês. mo entende o Governo.

Este guertilheh o japonês foi morto quando, escondido entre as selvas espessas

da Nova Guiné, procurava atirar sobre as tropas vitoriosas norte-americanas que

avançam vigorosamente naquela frente sob o comando de Mac, Arthur (Fóto I. A.)

Oito caça..submarinos entre.. _

gues á nossa Marinha

Miami, 20 - A Marinha

de Guerra dos Estados

Unides f z ·a entrega de
oito caça submarines ás

Regularização dos preços de CotaSãodol bODUS
_

de guerra

I produtos farmaceuticos
fo ças navais do Brasil.

Será comandante da no

va flotilha o capitão-tenen
t� P. rez Roquete.

o ministro da Fazenda,
autorizou a cotação dos
bonus de guerra em todas

as Bólsas de Títulos do pais.
RIO (A. N.) - Com gencla estabelecendo 08

o objetivo de dar uma preços de venda para 8

solução pratica e Ime- população, quê são 08 Credito .V\uluo Predial

dlata A constante majo. mesmos que os labora A.
ração dos prcdutos far-\ tortos entregavam ao VISO

maceutlcos já que a dls I corne�cIo, no mlnimo _das, L�vo ao ,fonhecimento
orímtnação dos prf'ç�s qusntíüades tornecídes dos pres"dos.lprestamistas

demanda 88iUdo8 msra em prtmeíro de dvzetn- da Sociedade de-Sorreios

prolongados, o mlní- tro bro dH 42. Essa medida «Credito· Mutuo Predial,

JoAo Albert.c, Coordtlna· IarA com que alguos pro' que não paguem suas preso

dor da Mobllizaçllo Eco- dutes descreçam de 40 taçõi!s, a não ser á pro.

nomlea, lançou mAú de e outros de 70 por cen- pda agente credenciada.

uma formula de emer to. AM:\LiA PINHElRO.

'0 efeito lnoral dos

boD1bardeios� da
AleDlanha

Coanissão Municipal
de Preços\

o inicio do comér...

cio de vinhos da
safra de 1943
Rio,

o Ministro Apolonio Säles
baixou urna portaria fixan
do as sêguintes datas para
� ini...io do comercio de
vinhos da safra de 1943:

para o Rio Grandt:! do Sul
- 1 de setembro: Santa
Catarina - 1. de junho,
Paraná - julho; São Pau·
lo - 15 de maio; Minas
Gerais - 1. de junho,

Londres. 20 - O cor "0 fator de maior impor

respondente especial do tancia que fstá provocan

-News Chronicle» em Es- do a desintegração da Ale

tocolmo, Denis We8wer, manha, e a enorme impor
presentemente em gozo de tação do trabalho estran

ferias rm Londres, depois geiro. A sabotagem au

de ter passado dezoito me' menta. Sei de um-a fabrica

ze"s na cápital sueca. deu alemã àe aviões que cos

suas impressões sobre· o tumava produzir 4000mo·

que dizem os alemães a to:es de aviação por mês

cer.ca dos ataques da RAF e presentemente apena9

e a frente interna. Escre· dois por· mês, saem em

ve ele: conjições de serem usa-

«Os akmães estão de- des.,

primido�, desi.nteressados E' f�cjJjmo para o ope

e já não confiam na vito rario e�trangeiro não vi

ria. Contudo, ainda estão giado aumentar o diame

longe do colapso. Os ta tro de umacavilha um me'

tores que tem provocadü llimetro
mais do que de

o abatimtnto, em ordem via. Não ha numf.ro has'

de importanci�, são: 1.0 tante de alemães de con

,- A campanha da Russia fiança para vigiar milhões

que a maioria dos alemães dr. trabalhadores estrangei·

agorél compreende ter sido ras e prisiúndros que ope

. uma enorme e desastrosa ram para as maquinas de

derrota; 2.0 - Os ataques guerra, enquanto os nazis

aereos dos aliados, que, tas combatem nas longin·.
não tendo ainda quebrado quas estepes russas· ..

o moral do alemão úu a (ReutersJ
sua capacidade de produ
ção belica, fazem porem o

povo sentir que a Luft Filme sobr� a

waffe foi definitivamente Amazonia
sobrepujlda e é incapaz
de devolvtr os golpes re

cebidos ; e 3.0 - A amea

ça �a Si gunda frente.

Os .nazistas lstão leal

m nté alarmados. Sabe�

que não podem sustentar

CI t�Ques vind _ s de todos

os ladös de uma so vez,

,.mhora estej 'm decidirias

a l.lt ,r até o fim pela AI, - qU0 vã I tom/ir purtü IHl

manha. Na 'minha opinião batalha da borracha.

o sr. ten�nte Leonidas C. Herbster, Prefeito

Municipal, e Presidente da Comissão Municipal
de Preços, segundo soubemos de fente bem in�

fo'mad·', vem de publicar. em boletins, mais uma
------------------------ alteração uos jJreços dos generos de primeira ne-

Nas costas do nordeste rendeu..se a tripu...
cessidade, a entrar tm vigor no proximo dia I.

de junhO.

lação de um submarino nazista Vem, assim, o sr. Presidente da Comissão

de preços, pôr em pratica mais uma .medida jus
ta e oportuna, que sem duvida cercearà a ação
dos gananciadores! •

Recife, 19 (A. N.) - O

I
Sabe se que a unidade

Eixo lperdeu o decimo do Eixo n40 dispunha de

quarto Bub P'8rino em a- combusti"Ve� suficiente

gUlls brasileiras- desde pfira alcançar um porto

que {) DOSSO pajz entruu neutro dU amJgo. E, quan.
em guerra com a Ale do o «destrl.y�r» britani.
manha e 8 !talia. Um co chegou 80 local, o

submersivel nazista, em submarino nllo 8ubmer

principioR do correnle gic em c0nsequellcia de

mêEl, roi arundado pela avarias nas máquinfls,
propria tripulação, ao registrando Iile, ao que

largú da C08tt! nordeste, verificaram os tripulantes
ao se r aprisi anado por do n8vio ingleso violenta

um cdestroyeh inglês.lluta entre cs nazistas.

Alguns marinheiros ale
mAes ficaram feridos em

consequencia do motim
a bordo. Todos fOlam sal
vos e conduzidos, a bor·

?u da unidade nritanica,
para um porto brasilelo

nllo identificado. Quando
se encontra va salva a

tr.ipulação do submersi
vel nBzistß, ollviu-se for
tf> explosAo, ql)e detar
mÍn(Ju o afundamento

imediato do submarino.

Festa em beneficio do Aparelho de Raios X

para o Hospital São Jo�é

Agradecimento
. O sr: Arnoldo L. Schmitt, presidente do Hospi·

tal Säo José. agradece, por este meio, a todas as pes

soas que o ajudaram n� organisação da ffsta popular
de domingo ultimo, cujo lucro atingiu à bela soma

de Cr. $ 8.089,00.
Outrosim faz publico, que das rifas realisadas

foram premiados os sfguintes numeros : 51.)6 - 453
- 501 - 1028 - 941 - 338 - 631 - 942 - 886
- 476 - 313 - 122 - 85 - 981 - 712 - 1176

- 185 - 55 - 1198 e 231.
N�vo submarino

A interdiçio da filial da Cia. S. Paulo
e Minas

de Cr$ 8.090.600.00. Essas

ações ainda não subscritas

a que se acham devidamen

te guardadaiil são em n'f·
mero de 40453, no valor

de Cr$ 200 00 cada uma.

�io. 20 - Conforme no

liciamos, a Palicia carioca,

a pedido das autoridades

paUlistas, fez a interdição
da filial da Cia. Sidl rUi gi·
ca S. P..:ulo t! Minas d,std

capital.
Foram por essa ocasião

;lpr 'rndidlls ::J impottancia
de Cr$ 65250.00 em di

nheiro, uma l:ddf'rneta do

Banco Central Brasileiro

acusando um saldo de Cr$
200.000,00, outras de Ban-

• co cRibeiro Junqudra,!,
com um saldo de Cr $ .. ,

120.000,00 e uma terceira

do Banco Industrial Bra·

sileiro com um saldo de

Cr$ 75.000.00: estampilhas
federais no valor de Cr$
9.00 e 30 notas promissa
rias. no valor de Cr$ 200.00
cada uma, emitidas por Val
demiro Lengruber.
Por ultimo foi feita a

interdição do cofre da em

c prtsa.· ende ficaram guar
_. _...� daj JS, em vista de serem

Um novo submarino para a Marinha dos EE. UU. fotografado durante as cerimo- desneces.5arios á justiç'i, di

nías de lançamento, num estaleiro da costa do. Atlantico. Esses submersíveis, de versos pacotes fechados,

grande raio de ação, continuam causando grandes prejuísos á navegação do Eixo, contendo 3327 titulas de

tendo já destruido mais de 200 unidades. de guerra japonesas. "(Fbto da In ..Am.)
I diferentes açõe�, li') valor

Rio. (A. N) - Um gran·
de filme Bobre a Ama·

zonill será f-'xibifJo bre
Vt'menle aqui tl em ou

tros ES1.ados do paí�,
dbndo 1<0 publico brasi

leiro li ideia exata do

que está sendo a mar·

cha (ins trRb31hQdores

Dissolvida

a Internacional Comunista

Erico 8ruhns e senhOla
Selma 8ruhns

participam aos scu.s pa
ren:es e pessoas de Su.a.9

relaçõ'es, o nascimento d6

seu filho B R A UL I O,
ocorrido a 23 do corrente.

Jaraguá, 24/5.'43.

grande traDseendencia, o
Conselho Executivo da
Interilacional Comunista

dissolveu e cancelou a

filiação dos milbares de
m�mbros que tinha no

mundo, 8br.íD�0. assim, (.)
,

caminho para uma coo

pf.ração mars estreita

entre- a Russia, os Esta·
dus Cnidos e a Grã Bre

taó'ha, .duran�e a guerra
e para depois de resta

belecida a paz .

Mosc(,u, 22 (D.P.) - A

IOlerna�ional Comunista,

que tinha como um de.

seus priricii)ios basicos
fowentar a revolução
mundial, foi dissolvida

por seus proprio8 diri

gentes, depois de fazer

um apelo 'a seUd corre

ligioliarios em todo o

mundo, para que se unam

na Int& comum contra o

hillerismo.
.Em llmij :resolução de

'I!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mal. Deodoro, 84 LOTHAR SO Tclelcn« nt.rm r o 6HOHL
------------------�----------�-------------------------------------

Bicicletas iOS
Fa z e ndas'

Inst�tuto Maria. JOSé'r'=C;;<;=R;=�7==�
ßlreçao: Professora Normalista Mana jo�e Grdl!Y O T

'-'

1\. P
O

Rua Dr. Murici n. 1022 FuneÍ-6-7-30 �n;al'a§,. me���i assas ��� O!
CURITIBA _ Paraná O e es rangelras.- r IgOS p. pas J

O Passas marca "Chochita" O
MANTEM os SEGUINTES CURSOS: I O .

+ .

'

�. O
Primario, Pré-g inesia], Comercialr .

Musica O Proprie tar 10. J aSE A Lau s O
e Preperetorios ein gerais, -

')(c:xc..,x:::xx:::x:c:::>=c:;u,::.::.:>�c:rox::::::u:=:o:::';:::?:O:'::::,H:::::::>c:a::::;. X I
TOdRs, as matei ias do CUl so ; ão ministradas por I

.
Ium cor uo je pic Ic ssores de rr conh cido valer. I"

A secretar!a do Instituto atende diaria-., Ado!f Herm�nn §chultze
Imente das 111 as 17 horas. I

F A B R I C A DE'M o V 'IE I S
ACEITA ALUNOS DO I NTERIOR. I IEspccialidad.,s em bancos escolares. '

!'WWlII ES_.. I!!Iil-__.....IIlIUI__IEI·..aç.. IIIi&"D.. m_..... Rua' RIo B rB n co, 964 J 21 r (; guá I-
POßlada ·Minancora

Pneus, Camaras, Peças, Aces ..

sorães '" OFiCINA MECANICA

Casemiras .. Brin3, - Capas de
Gabardine para homens, se
nhoras e eseotares... Ternos

casemãra e brim' - Blusas de

gabardine, couro e sedíi&, etc.
- ,---

Precos nunca V!S�OS
•

:::ao::

---

-------._-----------------

)1 Livi"OS !
I

j Livros! !
I
,

Livros , , ,-"

!li m II

1'12 a porr-ada ide a

CUKA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Farmácia Cruz,
.ie Avaré, (S Paulo)
curou cc m 'a cMl
�ANCORA' úlce
ras que nem 0914
consegt.iu curar.

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

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Têm havido cr ntrnas de emas semr lha nies ! ! !

'1Adotada cm muitos hospitae s, casas de sa u.íe e

'clinicas particular es.

IAViSO IMPORTANTE: - A verdr d- ira «Pomada
Minancora- nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.
Recusem imitações l Exijam a verdadeira MINAN,

CORA Em sua latinha original.
REPAREM BEM AO CO/\1PRAR!

Des mais renomades escritores universais. Con
sagrados pela critica do Paiz inteiro num exito sem

igual
QUO V A DIS? - Sienkienicz

A CABANA DO PAI TOMAZ - Stowe

DAQUI A CEM ANOS - Belami

SERMõES DE OURO - Pe. Vieira

SERIE NOVELAS DO CORAÇÃO
A Dama das Camélias, A lalá e Renato, Paulo

e Virginia, Graziela. Romeu e Julieta
.

Encontram se na

Tipografia. Avenida

E' um produto dos Laborator io s «MIN A NeORA,
de JOINVILLE

�l
"

I
j
t

ßRlIJILEií�.'\

INDUSTRIA DE C'' LÇADOS
GOSCH IRMÃOS S. A.

, I

J J.::\R b..G U c. -\ f/:'"NTc. Ctt�TL\r:(; \'-,!/\

.

'/

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

Avenida Gr tulio Vargas,350

'---�---------------_._-

Cure seus males e poupe Stu bOiJ1 dinheiro

comprando na

Fartnacia Nova

Dr. 'Waldemiro Mazureehen

Medico

Consulto: io e re� idencia : - .Rua Mal. Fa Pe ixoto, 152

Atende chamados a qualquer hora do dia Oll da noite

Ernesto Lesemann
ffRRARIA

Fabricação de'FerramCilías
Agi'icclas

J'Segas rotativas para arados

de ROBERTO M HORST

a que dispõe de maior s or limr nto na praça e oferece

seus ar.tigüS'á Dr eços vantajosos.
Rua Má -ccha Deodoro, 30 -Iaraguá

�rmrooIl1gmfiMi}mOúIDJ}ú1.ill1rwLJúIiErJiEtm�
,c::;a C>

I RobBrto Granonerg I
� CeI. Emílio Jourdan, 6:2 - 1 ldont; 79 �
� �
� enhd, picada �
� (de coivara) la. qualídade, metro cubico ou §� carrada er, $ 12,00 �
� Li=nha rara forno, etc. Entrega a domicilio. �
� Pedidos á �
I ,Roberto Gra,.dberg �
�ml'ltmmmt'Jm1l1fllJOllml!X!IDmrrmlmm�

Procure Sein Falta

a CASA P�EPER
indo o -.J o i n v i l 1 e

,MHhares de artigos de toda a espede, aos

preçQs mais vantajosos.

kua Marcch. I Deodoro da Fonseca, 133

J!lraguá

O't ima o po rluni da d e
VENDE-SE ou aluga sc, por preço de

ocasião, L ma OLARIA, movida a (IL tn ciJade,
Tfé:t,':Ir com o propriitar io : M�)x Fiedler,

DESPERTE II BILIS
DO SEU FIGaDO

Peitoral

I
de ADgi�o Pe

lotense

Alugam-se ·

divei'sos predios no quadro urbano
ti .

Inf.oI'�:nações COOl a firn1ta_
,

.,_�g�nb:o��;�R�U'.�lLi·m!�ª 4:�. ,;�,
�r-'!i.,� -ifi#_"" ,

E Saltará da Cama Dlslloslo para Tudo

Seu fígado deve produzir diaria- •

mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estôrnago.Sobrevérn a pri
são de ventre. Você sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo é

amargo e a vida é um martírio,
Uma simples evacuação não toca

rá a causa.Neste caso,as PílulasCartel'
são extraordinariarnente eficazes.Pa
zem correr esse litro de bílis e você
sente-sé disposto paI a tudo. São sua
ves e, contudo, especialmente indi
cadas par,l fazer a bilis correr livre
mente. Peça as Pílulas Cartel', Não
aceite outro produto. Preço: c- _S 3.00

Mereceu de ha muito, merece

e sempre mere ce rã das sumida
des medicas toda a confiança e

todo o «poio de su as altas capa
cidades moraes e científicas,
São dois distintos Esculapíos,

muito considerados em Pelotas
que falam " arnbos usam em

suas distiuts s fa rnilia s do apeei
.ado pei oral.

Eles Liam ! Escutue !
Ate, to que tenho empregado

em minha clínica o FEITOf{AL
DE ANO ico PELOTENSE nas

decções catarraes do aparelho
resph ató.io, colhendo ótimo
resultado, (o que juro sob a fé
do meu gráu. - Pelotas

Dr. Atilano Zambrano

/

Illmo. sr. Eduardo Sequeira.
Venho tarnbe m trazer o resul

I tada da aplicação do seu extlen·,

I
te preparado PEITORAL DE
ANOICO PELOTEN' E. É rne

gl àto confessar que me tem da
, do sempre muito bom resultado

.. todas vezes que tenho �mr.:re
gado nas afecções catafl'aes das
vias lespiratón"s. - Ptlótae.

Dr. Ama? ante

Firmas reconhecidas pelo no

taria A. E. fischer.
Cenfirmo rste atestado Dr. E.

L. f, fieira ce Arauje (Firma re-

conht cida ;
-,

I Ue nça N. [; II de 26 dt M; r·

ço de IÇí,;6.
D�pcsjto geral: Lnborafório

Peitoral de Angico P.elolense
Pelotas - ·Rio O, do S,Il'

Vend (-se em toda a p, r Ie

I r[TT-::;�j;c,,·��.�:.f!:·� '·:>"�-��-'·,I·
����Âat,-,:ij.�l
É UMA. t.'OFNÇA GRAV:SS!MA
MU!TO PERIGOSA f""ARA A FA

M.íLlA E PARA A
......

RACA. COMO

UM SOM AUXILIA1::t NO TRATA-

� MENTO DÊSSE GRANDE' FLAGELO

U $ E o

a farinha fabricada
ECZEMAIIl

FERiOAS

CARTROS

MANCH"".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 29
5.515 - José Waldrlch - Lícença demolir

casa velha e construir nova seu terreno síto es

trada Rio Cerro, zona rural - Idem.
5.528 - Rudolfo Beeker - Licença conslru

ção maosoleo sepultura Elmira Bec ker ínhumada

cemlterto Itapocu H vnse e colocar respectlva iOD

críção - A' vísta da informação como requer.

5542 - Oto Sehwartz - Licença construção
maosoleo sepultura Herwalde Schwartz. Inhumado

cemiterio Rio da Luz e colocar respetíva inseri

ção - Idem.
5.-543 - Herbert Gruetzmacher - Licença

construção maosoleo sepultura Beno Gruetzma

eher, Inhumado cemiterlo Rio Cerro e colocar

respectiva Inscrfçl10 -- Idem.
5.544 - Oswaldo Marquardt - Requer reti

ttc8çlio lançamento PredIal sua casa sita rua CeI.

P. G. de Oliveira de Cr. $ 200,00 para 110,00 m�n.

saiS
- INDEFERIDO. Esta Prefeitura tem infor·

ma ções 8egu�as de que o predio em questão está

alugado por 200:00 mecsais. An sr. Fiscal auxili-ar

para aplicar ao requerente de acordo com o aft.

15 do decreto lei n. 40 d� 21'11-38 a multa de Cr.

$ 50,00 ém virtude de ter procurado defraudar fi

Fazenda Munici,al, assinando recibos de q'uantia
menor que a realmente recebida.

5545 - Oto Lar.sen - Licença construção
casa de madeira em terreno de Gustavo Schulz (

sito estrada uabel, zona rural. A' vista da infor

mação, como requer.
5553 - Alexandre Koehler - Solicita con

cessão ferias regulamentares refer�nte,B ao ano de

1942.
"

DIA 30

,5.5fi5 - Car�os Hardt - Requer 'Vistoria au

mento feito- sua casa n. 974 á rua Preso E. Pessoa.

A' vista da informação, como requer.

5.556 - Ricardo Mueller - Transferencia

seu nome imposto carroça adquirida de Alvino

Koch - Idem.
5.557 - Erieo B�!lhns - Baixa imposto sua

- motocicleta - Idem.
5.559 - Leopoldo Wilkowsky - Transferen

cia seu nome impf)sto relativo terreno com 169·932

m2 ,sito estrada Rib. das Pedras e adquirido de

Guilherme Luedtke - Idem

. 5.560 - J08� Vieira Garcia - TramJerencia

seu noms imposto terreno com 125,000 m2 sito a

f'tstraàa lIapoiJu.Hansa e adquirido de Herminio

Zsnghelini - Id�m
.

5·561 - Artur Hoffmann - TraosferenCÍa sec

nome imposto terreno com 40000 m2 sito estrtld:1 Dr Wa Iter Stueber
Rio da Luz e 8 dquil'ido de Frida H· Duwe . Idem ..

5562 - Maria Konell - Transfereccia parli C ." rurg." a-o De'D t.·s ta
Benedito Bi8soni im'posto têrreno com 64 600 m2

-

eito a estrada Itapocu Hallsa - Idem (Pela Universidade de Minas Gerais)

5,593. - Francisco Modrock _ Tcansferencia,' CGmunica aI) di�til��o I?ublico de jarag_uá que depois de IO_\l-

Para Domingos Chiodini imposto terreno' c m go curso de .especlalt,,�çao em Belo Hortzonte e outros em Sao

•

J
.

'. T
O Paulo e no RIO de JaneIro est'�beleceu-se em C U R I TI BA dis-

22,891 m2 s�to estrada Jar�guá esquerdo -'--.
idem pondo de sua ha�ilidade especialment� - no tratamento dos I

5,564 - José DorigattI - Transferencla para canais focos e qUIstos SEM OPERAÇAO E SEM ELETRICI

Maria Konell imposto terreno com 116,500 m2 si. ,DADE (com obtUlação completa dos canais - comprovação

to estrada Funil _ Idem
radiogra!ica), e, -. no trat�mento restaurador ...,or tracalho ma·

.

.
nual artgor, tecmCl

amertcana.

5,565 - AlvInO Volkmann - Tr�nsferencHl RflMPLANTACÃO DENTARIA

para Maria Mllrtins, imposto terreno com 10000 Edifício "Sul AMER'ICA" 4 andHr - s�la 402

m2 sito estrada Itapocu Hansa - Idem
.

5,566 - Edmundo Bruch - TransfetencÍll

seu nome imposto terreno com 130,000 m2 RHo es

trada Ribeirl10 Alma e anqufrido de Alvioa Bahr,

- Idem
5.567' - Emil Burow - Licença cODstrução

casa alvenaria tijolos e muro confiJrme plantas
-

em seu terreno sito á rua Cei, P, G, df; OHvaira,
- Idem,

Secção Oficial
PREfEITURA Mu�nCIPAL DE JARAOUÁ

Requerimentos Despachados

MÊS DE ABRIL
DIA 28

5,5a9 - Alvtno 'Koch - Requer baixa ímpos
to sua serraria à estrada Rio. Gr. da Luz - A'

vista da informação, COlmo requer.
'

5540 - Alberto Lux - Trauslerencta seu

nome imposto terreno com 160500 m2 sito, e str a

da Funil e adquirido de Paulo Bollaut - Idem.

5.541 - Antonio'Klein - 'I'rsusterencta seu

nome imposto bicicleta adquirida de EmiUü Uec

kert - Idem. -'

I) 546 - Henrique Krueger -: Transfere!];cia

para Oto Líptnskl, imposto terreno com 52 512 m2

síto €Istrada ADO Bom - Idem.

5.5i7 - Estaníalau Karaztack - Truneleren

ela para José Karaaíack Imposto terreno com

120.000 mz sito estrada. Isahel - Idem.

5 54.8 - Luís Ballalke - Transtersncía seu

nome tmpcsto terreno com 208.000 m2 sito estrada

Rio Novo e adquirido de Antonto Kerscher - Idem.

5.549 -- Frida Ztmmertnaan Btunck - Trans

farencis pera Frederico Neumann Imposto terreno

com 21.490 'm2 sito estrada Säo João - Idem.

5550 - Emillo Pett - Baixa, paea 1944, im'

posto seu engenho de aseucer - Idem
,

5552 - Cartos Beyer - Licença' estebete

cerse com B')tequim li estrada Rio Paulo - Idem.

-

MES DE MAIO
DIA 6

5,502 - Eugenio Fischer - «Habite�se. pa

a casa. n, 1051 'slta à rua Mal, Ceodoro da Fon

seca - A' vista da infor!llação como requer,

5:571 - Henrique Francisco Macl:.ado - Trans

fefencia para Lina Kreling Mehr, ·impost<;? sua ca

sa sit!i á rua Vidal RamoEi, Hansa - Idem;

5572 - Ricardo Pauli - TraDsterencis seu

nome imposto r",lativo terreno com 205,500 mtrs2,

sito estrada Rio Paulo e adquirido de Oscar Schei

bel - Idem
Dia 7

5573 - Laudelino André Pereira - Transfe

rencia para Leopoldo Mllhnke imposto seu carro

de lavoura - A' vista da Informação como requer

5574 - Hardwig KODel - Transferencia pa

ra Helmuth Percb, impú8LO lt:;rreno com 210,000

mtrs2 silo estrada Ribeirlio Alma - Idem

5575 Harald MedRen Trstlsferencia :Jlira Ar

tur Henscbel imposto terreno com 338800 mtrs2

sito estrada Tres Rios do Nort-e - Idem

5581. - Emestu DOln - Transferencla para

Correio do Povo
==================���

I �tith Frr.e hlt cb, Imposto terreno com 58 730 rrtr�1suo estrada .ilha tta. Figueira -'- Idem. .

5582 - Err.esto Dorn - TrBD�fere[!cia para'

Henrtque froeblich. - imposte terreno com ..... ,77 460 mtrs2 sito estrada Ilha da Figueira - - Idem

5583 _....: Osvaldo Thiem - 'I'ranalerencla pa I

ra Frederico Hasse imposto terreno cem 2736

mtra::! éHn estrada [tapocu - Idem

5584 Frederico Hasse 'I'ranstereucla para Lau

ro Schmitz imposto terreno com 366 mtrsz sito

estrada Morro de Jaraguá - Idem

5585 - Artur Kueeter 'I'rsnsterencte para

Henrique Lez, ímposto terreno. com 125000 mtrs2

sito. estrada Lníä» - I dem

5586 - José Watzko - 'I'ranaterencta nara

Bertotdo Behrw a ld imposto terreno com 243100

mtrf!2 sito estrada Jaraguá Idem
5587 - Maria 'I'omzllla - 'I'raustereucte pa-]

ra Bernardo Wirlb. Imposto terreno com t 250

rntr�2 sito estrada Vila Nova - Idem

5588 - José Junkers 'I'ranstereucla Poare. Er.

ViLO Ehtert, nnposto terreno com 14,800 mtrê2

síto estrada Ilha da Figueira Idem j
5590 - Paulo MaHas - Baixa ímpcsto rela

tive sua. biclcleta - Idem,
Máquinas operatrizes

Máquinas de escrever e calcular
Dis 10

5568 Edniundo Splitter - Licença construção
cerca de seratos frente seu terreno sito estrada

Itspocu Hansa zona soo-urbana A' viste da íntor

mação coroo requer,
5569 Waldemaf Auerhahn - Licença CODS·

truçãn casa de madeíra seu terreno sito estrada

Rio Paulo, zona rural - Idem
4570 - F.rHz Ltscbka - Licença .construçãc

casa de madelra seu terreno sito estrada Rio No

vo, ZOGS rural - Idem
5576 - Fíorencíe Cesar Pielnini - Vistoria

sua casa recenconstrulda á rua Abdon Batista zo

na sub-urbana - Idem
5577 - Fíorenclo Ceaar Píeíutnt - -Habite·

se- sua casa recsuconsteulda á rua Abdon Batis

ta, zooa sub urbana' - Idem
.

5578 - Gustavo Lange - Licença construção
maosoléo sepultura seu filho' W81dem8� Lange
lnhuma do eemiterio Itapocuzinho e colocar res

pectiva íncrlção - Idem _

5579. - Gustavo Lauge - Licença eontru

çlío maosoteo sepultura seu filho Nelson Lange
inhumado cemiterio Itapocuzlnho e colocar res

pectiva inscrição - Idem
-

5589 - Ricardo Bulzke - Licença constru

ção maosoleo B�pultura de OHo Butzke, inhuma.-!

do cemilerlo Rio da Luz e colocar respectiva

inscrição - Idem
-

559l - W. Wer�e & Cio. Ltda. - LicellQa
construção lancho ptHa industria á estrada Barra

do Rio CerrQ, zona rural - Idem

5592 - Ernesto Dorn - TraDslerencla pafa

Wally Froelich imposto re18tiv,o terreno com 38730

mtr@2 sito estrada Ilha da Figueira -- adem

5593 - Rudolfo BalJmann - Requer trsllsfe'
reneia seu nome impostQ terreno com 97.500 mtr�2

sito estrada Rio Cerro e adquirido de Carlos D811-

mann - Idem, idem, idem.
5594 - Erwino Dallmann - Requer lrande, -

=�::�,�:t�::�:A;��::;��:i�rd�°:1'. 78�5r��.mJ��� ----.-,,,,---'-..-rn-E�--'BANCO INDUSTRIA E COMERCIO'
5 595 - VItorIO Floru:Di - Requer lIcença rJlAIV1AE,OI\ "

'

�r���r���cir�i��� ��n����!�a!a{daem�fJ:!�' t�ee�� KPI'iD�_�N.f�. DE· SANTA CA'TARINA S A
5.576 - Harry Krelling - Requer traDare ' 1V'v

r�ncia para Guilherme Weruinghaus, imposto Bua
"

'

I •

bIcicleta - Idem, idem, idem.
' .

Sf.cretaria da Prefeitura Municipal de Jara
.

ÇAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000.000,00.

guà, ll/5/1943.
Acencia : JARA.GlJA'

RENATO SANS - Secretário Rua Cei. Emilia Jtllird8ß;115 - Caixa, 10 - End. Teleor.IICO
M A T R I Z-: J T A J A 1

Motores elétricos e conjuntos para luz

Material elétrico para instalações

Arados e Descascadores' de arroz

B o·m b a I, Valvulas de pe
Serras circulares, de f ita, para engenho, de atorar

Rebôlos de esmeril

Valvulas p�ra vapôr e ae, Manometrol
eGac:hetas

Material de transmissão

Aparelhos de sólda á acetileno e j eletricidade

Material de soldagem

Ferramentas Oleos e Graxas

CARLOS, HOEPCKE s. A.
COMERCIO E INDUSTRIA

Matriz: fLORIANOPOLIS
- Fi1iaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRU·

ZEIRO, LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruario em TUBARÃO

4 %

50(0
6 % •

0.5 juros são prgos ou capitalizados semestralmente

A economia é a basE.' da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Sanh Catarina SIA

H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

S"bados: Das 9 ás 11,00

Filiais em : -Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinvile, Lages

e Rio do Sul; Agencias em: Jaraguá, Caçador, Creciuma, La·

guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francisco e

Tubarão; Porto União' Sub-Agencias em � lndaial Hamonia, Sãe

joaquim e Tijucas: ESC1'ito1'ios em: Concórdia, Gaspar, Taió o

Urussanga; Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e .Ärârar.guá

Faz todas as operações bancarias no Paiz,
cúmo ccbranças, descentos e caução de titulos de ex·

portação e outras operações de credito; passes para

as principais praças do paiz, medi lOte taxas modicas.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição, sem .!iviso, com retiradas livres

pera quaisquer importancias 2 %

Com aviso pr�vio (retiradas diarias até 1.000,00) 3 %

Depositas Populares Limitados (até 10 milcru·

zejro�) deoositos iniciais a partir de 20 00
sub �quentes a partir de 5,00

Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de I !'no

Ro�ba LouresInsfifufo
EXfJlusivamente pari!' molestiaB de olJ;,os, ouvidos,

, nans e garganta.

Uispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. FonfO, 334. jOINVILLE

Dê-lhos des
de pequenos,
'para que os

seus dentes

cresçam lindos
e sãos, e cuando
grandes lho
�\.gradecerão. &"-._�
Limpa, re
fresca a dá
esplendor.

131

Ma�eira' em tóros�-
Proibição'
Proibo terminantemente ao

mfU visinho Domingos Reck ju
nior a soltar !eus animais.nas

minhas roças onde �stragam as

plantações Em' caso contrario ADVOGADO

LTOA· não me lesp0nsabilisarei pelo
,

À· I qu� �contece.r possa aOl seus Escritorio: Av. Getulio Vargas 160 - Telefone 34

JARAGU lantmals.

'.'

.AI\TCN!O HCK. Residencia: Mal Deodoro da Fonseca, 814
----------------

Compramos de diversas qualidades

Tratar com a

SOC.IGUASSU'

DR. LUIZ DE SOUZA

RIS. MOLHA

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Social

Ginásio ParthenOD
Filme sobre a

. (sob inspeção federal permanente)Amazonia Diretor: Dr. Luiz Anibal CalderariRio,
O Ministro Apolónio Sales Rio, (A. N.) - Um gran Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná
baixou uma portaria fixan- de filme sobre a Ama Estão em pleno funcionamento as aulas de
do as seguintes datas para zonio será exibido bre admissão á ! a. serie do Curso fundamental
o ini ... io do comercio de vemente aqui e em ou'
vinhos da safra de 1943: tros Estados do' país, Faculdade de Comercia' do Paraná
para o Rio Grande do Sul dando ao publico brasí (ESCOLA REMINGTON)
- 1. de setembro; Santa leiro a ideia exata do Fiscalisada pelo Governo Federal
Catarina - 1.' de junho, que está sendo a mar CParaná - julho; São Pau cha dos trabalhadores URSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
10 - 15 de maio; Minas que vão tomar parte na xiliar de comércio. '- Internato e Externato
Gerais - 1. je junho. batalha da borracha. Aulas de datilografia

-----_ ---_ ------------_.

I·
r

Regulariza§ão dos preços de

produtos farmaceuticos
RIO (A. N.) Com

o objetivo de dar uma

solução pratica e írne
díata á constante majo
ração dos produtos Iar
maceuticos já que a dis
criminação doa preços
demanda. estudos maís
prolongados, o mínlstro
João Alberto, COOl dena
dor da. Mobilização Eco-

nomlca, lançou mão de
uma formula de emer

gencia estabelecendo os

preços de venda para a

população, que .são os
mesmos que os labora
torios entregavam ao

comercio, Di> minimo das
quan tidades Iornecldas
em primeiro de dezem
bro de 42. Essa medida
Iará com que alguns pro
dutos descreçam de 40
e outros de 70 por cen
to.

o inicio do comér
cio de vinhos da
safra de 1941

i
I

I
r
I

Imposto Territorial

uma cbacara, sendo um

morgo de teira, com ca·

Bin.ha. de madeira, situa
do

-

a.os fundos da rua
Marechal Deodoro, per
to da ex pra ça de es

portes do Aimoré.
Peça à sua Farmáçia ou à Caixa Postei, 1861 - S. Pelllo Guilherme Winter.

----"!"""--------------AG�c'p-ETr:NATI !nformBções ria. oficina
Jorge NimsrllJ.

f--

I ���;;�__;;--;; ���;a�

CONTRA O IMPALUDISMO
Ialll) 'i\--'I� i ij.]:tI f;{.1§j
Combatem todas as febres palustres, como a

malaria, maleita. sezão, tremedeiras e

intermitentes.

Em todo lar previKiepJe n�mca- deve faltar

f ii) E I N E B E RGIM O • indicado com

;randes vantagens ccmtra conges!t�S do

ligado, perturbações gastro-intesUna:s,
lebres (maleita).

CIRURGIA, PARTOS, MO
LEST lAS DE SENHORAS E

CRiANÇAS
DOENÇAS INTERNAS E
TROPICAIS - DOENÇAS DA
PELE - TRABALHA DIA-

fUNDADO NO ANO DE 1914RiAMENTE NO HOSPITAL
M'

-

d't d Cl b d"
.

d E t
�

feita de um navio SÃO JosÉ alOr e mais acre I a o ,u e e �ortelOs o s aao
c

norte-amêr.icano, é
ATEHDE CHAMADOS • fLORIÀNOPOLISbem um slmbolo da R H

.

I

unidade dos EE, I QUALQ3ER HfiRA

I
Rua Visconde de Ouro Preto, 13

.

Uu. e da França na Rua Pres E Pessoa 206 RESULTADO DO 444. SORTEIO REALlZA-
luta c(,ntra o inimi- ." DO DIA 18 DE MAIO DE 1943
go comum. (Folo'
da Inter Americana.) Registro Civil

Artur Mueller, Escrivão e O·
fieial do Registro Civil do 1.
Distrito da Comarca de Jara
guá. Estado de Santa Catari·
na, Brasil.
faz saber que compareceram
no cartorio exibindo os docu
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem pata casar-se:

Edital n, 1513
Leopoldo Wendorf e Hert I

Giese.
Ele brasileiro solteiro nas

ceu em Jaraguá em dez de Ju
lho de mil novecentos e doze,
domiciliado e residente neste
distrito em Rio Serro, sendo fi
lho de Carbs Wendorf e de
Emília Wendorf.
Ela solteira brasileira lavrado

ra na'sceu em Jaraguá em deze·
seis de dezemb o de mil nove

centos' e vinte e quatro, domiei·
Jiada e residente neste distrito
em Rio Serro, sendo filha de
Augusto Giese e de B rta Ko
nel.
,

Jaraguá. 25- 5 - 43.
Edital n. 1514

Eurico Toewe e Hedwig Erd·
mann

Heleodoro Borges Ele brasileiro solte.iro Iavra-

Escrivão dor nasceu em Jaraguá em vin
te e seis de fevereiro de mil
novecentos e onze, domiciliado
e residente neste distrito em

E N V EL O PES

A� Rio Serro sendo filho de Uusta
f: g� IJ IJ ft I O �/I vo Toewe -e de Maria ToeWe.

. tJHUY. '-/ ela brasileira solteira lavrado-
..-

.' r� ra nasctu em Blumenau em tre-

� J'�.Y:".:" ze �e maio d; , ,m I uove�entos
��'f.:),."'" e CinCO domiCIliada e reSidente
_.,::;:;."" no municipio de Blumenau em
.;:..

,

,

Rio do Testo. sendo filh1 de
August Erdma, n e de Emilie
Wendorf,

Jaraguá 25-5 -43
E para que c1JeglJe ao conhe

"cimento de todos mandei o pre
sente edital que sl'rá publicado
pela imprensa e em cartorio on

de será Bfixado durante 15 di" s,
REfRESCANTE - DIGESTIVO Si alguem souber de aI-

ROSO gum im;::>edimento, acuse

os para os fin:; legais.
Artur ]JI[uller
Escrivão e

Jficill do Registro Ch ii

Petrolina M·inancora
o Tónico capilar por excelencia.

Destina- se a manter uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.

Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des

troi a casp i, po r rríais rebelde que seja. E um

ternedie soberano contra toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumaria
Produtos do LABORATORlOS MINANCORA

Joinville.

\

Símbolo
de

Unidade
Esta fotografia do
.Richelieu», no

porto de Nova VOlk,

,

FRACOS E AN�MjCOS I

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregada eGli bitt aa:

Tosses
Resfriados
Bronquite.
Escrofulofl.

Edital

I
I De ordem do snr. Coletor tor-

)1
no publiço que no corrente mez
de maio, procede-se nesta Co
letorí� a arrecadação do impos

, to territorial, referente ao 1. se-

I, mestre do exeréicio em vigor.
. Os contribuintes que deixa
I rem de pagar no praso acima,
poderão fazei-o no mez de junho
com a muita de 20,/" fiado o

qual. serão estraidas as certi
dões de dívidas para ter lugar
a cobrar.ça executiva.
Coletoría Estadoal de lara

guá. 3 de maio de 1943.

É UM GERADOR DE SAÚDE.

Vende..se

Quando as "Correio"
praças forem
expulsas do As chuvas chegaram..•

Exercito
lHO, 18 (A. N). - o

Ministro da Gue rr a bal
xou avíso determinando
que quando IH! praças
forem expulsas das filei
ras do exercito devem
ser apresentadas ás au

toridades poltcts is acom

pauhadas des esclareci
mentes indispensáveis pa
r a que essas autoridades
poseam dar lhes o conve

nlente destino. Recome n
da ainda o Ministro ás
autoridades militares com

atribuições para a expul
são de praças que espe
cifiquem em oficios o se

guíute: natureza das falo
tas cometidas e que de
termlnaram e. expulsão.
As praças que usarem
de subterfugíos {>!ira ex

pulsãoallm de se esquiva
rem do �umprimento de
ordem de embarque se

räo treustertdas para o

31 B C (JU Companhia
do 6. GAG. onde serão
enquadradas nos p e I o
iões e xtras pera servi
ços diar ícs obr ígator los
(faxina) e se r ão conside
radtls detidas.

Dr. Alvaro
Batalha
MEDICO

Não vou fazer reclame de film. Nem pensem em tal,
Não ganho gara isso.

.

Que?-o me referir aos pesados aquaceiros que desabara..'Y"

nas uitimos âtas fazendo iransbordar os correços, enchendo as

sarqeias e elevando o nivel dos rios,
A?'?'e! já em iempo, Com energia racionada, prejiulican»

do o trabaiho das indust?'ias, falava-se J'á que iamos ter iam
bem racionemento de luz. E que não el'(/,'m08 os mais prejttdi
cados, Em outros pontos a enel'gia entrâra em crise, o mesmo
acontecendo com a luz.

O remedio tinha que vi?' do alto. E todos de olhos para a

alto, ticaparn como aquelas rãs da fabula, Chegou-se quasi a
ponto de reeditar o gl'ito de Goethe - mas faltava energia. O
g'rito 11101'I'ia estranqulado pela impressão de secura nordestina.
De repente, qtte alegria em todo cale do Itajai! Grossas riu

vens começaram a enche?' o espaço infinito, O Jaraquâ, lá
em cima, puchou para os ombros o seu capue po» dacente. E a

liquido precioso começou a cair
As chuvas cheqaram, enfim.
Algumas impermcaveis eleqanies apareceram, Gente a

pressada, atravessando as ruas, . n'wn gesto Im'go de enerçia
que volta, .sorria satisfeita, gostosmnente na chuva. Garotos, de
calças acima do» joelhos, atiravam com os pés. a agua das sar:

qetas,
Passei um insta-üe em -tudo isso.

ftuencia do iempo:
Como e .grande a in-

GIL VAZ.

ANIVERSARIOS seu natalício O jovem Adel
fo Mahfud
�.

Transcorreu hontem o

natalício da srta. Marta
Sunei, filha do sr. A. Su
mit.

- Transcorreu hontem
também o natalicio do me
nino Manfred, filho do sr.

Ja sé Albus.
- Na data de hoje trans

corre o natalicio do sr. Jo
sé Satler.

Passou por esla cidade
o distinto t'Jngt nhriro dr.
Renato :amargo, da firma
General Electric.

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

DR. SADALLA AMIN
.Ausente temporariamente -- a partir de ". gosto, defnitiva

mente em Joinville,.,

R, gis trou-se a 24 do
corrente o natalício da sra.

Frieda J, Mey, esposa do
sr, Leopoldo Mey.

- Tarnbem a 24 viu
transe. rrer 'seu natalicio .o
jovem Francisco Pedroni.
- Dia 25 transcorreu o

natalício do jovem Hiram
Crespo, aluno da Escola de
Cadetes de Porto' Ale gre,

- A 25' transcorreu
lambem o natalício do sr.

Paulo Sühn, comerciante.
- Transc'Jrreu a 26 o

aniversario natalicio da sra.

Helena Mueller, esposa do
sr. Jôão O Mueller.
- A 27 viu transcorrer

VIAJANTES

Credito l\.lutuo Predial

,CADERNETA N. 19599

Premias em mercadorias no valor de Cr$ 6 250.00
foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis mil duzentos e eincoenta Cruzeiros (Cr$ 6.250.00) a cader
neta n, 19599 pertencente a prestamista, Ana francisco Ribeiro,
residente em João P€ssõa (Estleito).

, '

BONIfiCAÇÕES EM MERCADORIAS,!\.jQ VALOR DE Cr$ 30,00

12128-Iracema. dos Santos Torren�, Joinvile
9733-Terezinha N SOUS8, ltBj3.i
8159-Nilson Vidal Florianopolis 1

17705-Horacio Rosa, Sãu Francisco do Sul
9728-Emilia e Aat. Marcelino Pe.reque .

15669- Tedeudo Dumingos Lopes Fpolis.
11481-Adelia e J�ourdes Gonçalves, Ribeirão
17277-Celso Leooidas Coelho Fpoli8
3Q7j-Elsa Olimpitl Costa, Ccqueiros
3095-Waldemar Trentiui, Retorcida

NO VALOR OE Cr$ 20.00

5451-0sni N, Vieira, Sertão da Trindade
4823-Jo�é M&noel Vieira, João PeSSOa
l7602-José Jacó Brick, Brusque
6493-Geni Pires & eia. Lécio, Riu Tavares
4764- Re s�mira M<lUguiJhot Guimarlles F_"'olis.
0590-Hilda Sarti, Porto União
4392-:-Donato Nicolau TODJaz Cach.oeira
17080-Sofia Foss, joinvile/

3061--Waldemiro Felix Tijuqulnha,s
4247 -João Teixeira de Medeiros, Tubarão

NO VALOR DE CI$ IC'.GO

17830-Rodolfo WoH, Passa Tres
0092 -Guerino Poli, Nova Trentu
16013-0tilio Fischer, Guabiruba
8054-João Teixeira de Medeiros' Tubarão

12536-Migo�1 Crusimki, Nova Trento
1736S-Jorge Ana.stacio de SOUZ'l, Joãe Pessoa.
8517 -Batista funziúni, Hajai
11859-Jeronimo de Oliveira Arraial dosCunhas
17691-Walmor Sr)l!.res, Rio Nögl'inho
19874-,José Albino Miz,=te Colrmia S. Tereza

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTE lOS
. 6658-Afünsinha Veig�, PtHireirn
1798S-C!arinrla Borges, Retorcida
15171-Eloecie PODc.io de Oliveira, Hajai
5786-Waldir Costa, Coqueiros
1376-I�8ura MenJes, LagUQil
0284-MíJucír Krugar, Porto Ulião
15295...:....Adtlalde PaulJ de Andrad<), Rq,ton�B
15748-Ivon� Mateus, Brusque
177.2Q-Ana l\hrh de Jesus, Florianopolis
0338-Liodomar Bitencourt, Aviação Nava.l
Florianopolis, 18 de l\hio de 1943

VISTO: João Pedro de Oliveira Ca rvalho,
fiscal do Governo Federal

Propri�tHi»: J. MOREIRA & elA.

O SABÃO
.

-

:M.mu__ tO &"1' AC.

Virgem Especial idade
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Marca registrada)

CONSERVA O TEClD0 DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPiDEZ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


