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Revestiram-se de excep

cional brilho as festivida
des com que jaraguá, co
memorou a passagem da
maior data da nossa his
toria. De forma inédita a

gente [araguaense. mani
festou o seu patriotismo
concorrendo es po n tanea
mente para que a nossa

data magna fosse condig
namente festejada.
Assim é que um pro

grama cuidadosamente ela
borado pela comissão pro
motora dos festejos, a cu

ja frente se encontrava o

dinarnico Prefeito Tenente
Leonidas Herbster, foi exe
cutado á risca, sem o me

nor senão que pudesse en

panar o brilhentismo das
comemorações.
Desde as primeiras ho

ras da manhã de 7 de Se
tembro uma manhã radio
sa de söl primaveril, como

_
si a natureza assim qui
zesse participar da alegria
cívica que invadia todos
os corações brasileiros,
começaram os escolares,
operarios alertadoras, in
dustriais e comerciantes,
funcionarios publicos e o

povo em geral, munidos
da . Bandeira Nacional a

movimentar-se em direção
a Praça Rio Branco, onde,
em homenagem ao grande
brasileiro o Barão do Rio
Branco, teriam inicio as

solenidades Em perfeita
forma, partindo da Rua
Rio Branco, teve inicio o

desfile, tendo a frente os

escolares jaraguaenses, se

guidos das autoridades
firmas comerciais e povo
em geral. Tomaram parte
neste desfile cerca de tres
mil almas Foi um espe
taculo surpreendente, não
se sabendo o que mais a-

dmirar si o garbo de to
dos os escolares, si a per
feita apresentação do Co
legio São Luiz, si o pelo
tão da firma Marguardt e

Cia. com suas auxiliares
todas uniformisadas, si os

clubes esportivos e firmas
Industriais e comerciais,
com seus disticos. ou si
o entusiasmo de todos os

partici pan teso
Em hente ao Palacio da

Prefeitura, concentrada no

vamente a enorme e con

pacta multidão, foi reini
ciado o programa com o

hasteamento do Pavilhão
Nacional, entoado o Hino
Nacional, por cerca de 3
mil vozes. Em seguida os
alunos dos estabelecímen
tos de ensino da cidade
com recitativos ernpolgan
tes deliciaram a numerosa
assistencia ali reunida. Por
ultimo fez uso da palavra
o sr. Mario Tavares' da
Cunha Me10, cujo díscur
so foi o seguinte:
BRASILEL�OS !

Evocando, reverentemen
te, corações e sentimentos
ungidos por civica emoção
a memoria daqueles que a

custa de ingentes sacrífící
os, de merltos indiscutíveis
conquistaram destacado 10-
gar na historia patria, fes
tejames com abrazados in
iusiasmos e grandiloquen
tes faustos nossas maiores
datas historicas.
Heróes que por formas

várias, lutaram, oferecendo TTB. LBONIDAS C. HBRBSTBR
a propria vida em holocaus-

-PRBFBITO' MUNICIPALto, pelo sublime ideal de
bem servir ao Brasil, cons- Tiradentes o precursor,
truindo em terras da Amé Jose Boníracío de Andra
rica Iiv je, uma naclonalida- de e Silva, o principal ins
de altiva, destemerosa e pirador e Pedro I o reali
exemplar, tornaran-se obje zador da nossa Indepen
to do culto da posteridade dencia, deveriam ocupar
consagrando se assim como todas as nossas consíde-

rações nesta grande data, S! é certo que somos
sem duvida a maior da pacifistas mais certo ain-,
nossa historia da é que somos honrados
Todavia, neste 7 .de Se- Esta a razão pela qual

tembro, o segundo do Bra- na hora exata da agressão
sil em guerra, as evoca ins ö I i t a, inconformados
çöes dos nossos heroes, com o sofrimento de nos

forçosamente, devem ce- sos irmãos, entramos na
der logar a considerações luta, para mostrar ao mun
outras de igual ímportan- do o que é o Brasil como
cia, porem da mais pre- tradição, o que é o Brasil
mente necessidade, por se como comunhão de pensa
revestirem de um carater mento e de ideal o que é
bem atual e pratico. o Brasil como bravura pes-

E' pois, com o mais co- soai de seus filhos, intran
I movido respeito, que me sigentes e ciosos de sua

vejo face á contingencia inalienavel liberdade
de me não alongar em de- 'Não sabemos ate que
masia, exaltando a figura ponto será exigido de to
homerica de Tiradentes, dos nós brasileiros, sacri
deste autentico varão de fieio "suor, lagrimas e san
Plutarcho que foi o Ãn- gue", todavia, não nos dei
drada ilustre, e de Pedro xemos; ingenua e indiferen
I o patriota de, genio in' te convencer de que por
dómito, que poderia sem não terem chegado ate nos
favor figurar ria galeria dos o trôar dos canhões e das
heroes de Carlyle, para metralhas, ainda não esta
proclamar- em alta vóz, os mos na luta.
deveres e encargos que se A

_ guerra moderna e ca
nos impõe, nos varios se- IT'O a luta pela vida, é de
tores das nossas ativida- todos os momentos e está
des o momento crucial em todos os lugares
em 'que vivemos. Cada brasileiro, deve se

Esses deveres e esses I compenetrar
de que o seu

encargos, sacrificios tal- concurso, m�smo na pe
vez, devem ser bem com- quernna esfera onde de

preendidos por todos os ordtnart.o. se desenvolve a

brasileiros, que não se
sua
..
atívídade, póde ser

deixarão iludir, nem pelas deCISIVo para o esforço ge
cambiantes perspectivas ral da Na�ão.
de um horizonte cheio de (CONTINUA NA 2a' PAO.)
inquietações, de preocupa
ções e aterradoras apreen
soes, ainda .não dissipa-
das, nem tão pouco pelos --�__.-

exagerados otimismos que Apresentamo-nos hoje,toldam conciencias menos aos nossos leitores com
avisadas sencivel alteração no forma-
Urge encaras de frente, to.

... '

desprezando velhas e pas- Motivo este a que Io
sadistas concepções, mitos mos forçado a contra gosfóra de moda, por inefici- to, visto a nossa maquina
'entes e rotinas mal disfar- impressora, não nos perm i
çadas, a realidade ambiente. tir que o mesmo seja maior.

I,

legitimos numes tutelares
da nação brasileira.
O culto dos heróes e a

evocação de seus efeitos,
é a forma certa e propria,
de um povo manifestar, em
ternpo de paz o seu reco
nhecimento a filhos ilus
tres, em comemoração de
historicas efemérides.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo Jaraguá 11 de Setembro de 1943 Santa Catárina

Realisações que servem
de rnodêlo D�aJ��ae cr:�:��t�On��:

social do governo Nereu Ramos
Pr fi -I m

- -

I no com 150.000 mtrsã. sito estrada Tres Rios do O Itl I'�J!I ura UßlelpiI Sul 5}�en:_, ���'����'now _ Requer transferen- U ImO, e U 0-
do ]ilfilgUü" cia seu nome imposto bicicleta adquirida de Lucin- rllOSO fel1to .Ia f ABI: do Patrioio - Idem, idem. ideal. U5.768 - Carlos Erdmann - Requer transíer-

eneia para Conrado Erdmann. imposto sua carroça
- Idem, idem, idem.

5.869 - Rodolfo Viebrantz - Requer transíer
encía para José Lino Severino, imposto terreno com
90.000 mtrs2. sito â estrada Pedra d'Amolar - Idem,
idem, idem. '

5.770 - José Scheple - Requer baixa para
2° semestre imposto s/mercador de Lenha - Idem
idem, idem.

5.771 - Alfredo Gaertner - Requer transfer
eneia para Manoel Antonio da Silva, imposto terre
no com 172.500 mtrs2. sito ª estrada Guarajuba -

Idem, idem, idem.
5772 - Geraldo Vicente - Requer transfer

eneia para Eduardo Bruch, imposto terreno com
38.240 mtrs2. sito ä estrada Ano Bom - Idem,
idem, idem,

,

5.773 - Eugenio T. Soares Requer transferen
cia para Francisco Aleisky imposto terreno com
100.000 mtrs2. sito ä estrada Bompland - Idem,
idem, idem.

_
5.704 - E-ugenio T. Soaras - Requer trans·

ferencia para João Alesky, imposto terreno com Governo italiano na139.100 mtrs2. sito â estrada Bompland - Idem,
Austrl"a .'idem, idem. ..

5.775 - Ricardo Hackbarth - Requer trans- NOVA IORQUE, -Uní-ferencia para José Brixi, imposto terreno com ted-Urgente - Os alemães
270.900 mtrsã. sito ä estrada Ano Bom - Idem, i- estabeleceram na Austriadem idem.

-

o anunciado governo facis
5.776 - Erico Hackbarth - Requer transfer- ta para a ltalia A chefia(meia para José Brixi, Imposto terreno com 287.700 desse govêrno nazista cou

mtrs2. sito á estrada Ano Bom - Idem, idem, idem. be ao sr. Roberto Farínac
ci, segundo uma informa
ção procedente de Berna

Requerimentos Despachados
Mês de Junhoj194,3

,DIA 10

Nova Iorque, A. Nac
-A imprensa local deu
ampla publicidade ao glo
rioso feito da Força Aérea
Brasileira afundando mais
um submarino e saliento-u
ue o triunfo foi obtido

depois de diversos contra
ataques do submersível,
que empregou os seus
canhões e metralhadoras..
Lê-se nos comentarias que
o fato occorreu a pouca
distancia de um comboio
evidenciando desta manei
ra a eficiencia com que
nas aguas do Atlantico
está protegida a navega
ção aliada.

6.749 - Freimundo Freygang - Requer vis
toria instalação sanitária sua casa n. 210, â rua
Mal. Deodoro da Fonseca - Á vista da informa-
ção como requer.

5.750 '- Industria de Calçados Gosch Irmãos
S/A. - Requerem licença concertarem a cerca exis
tente em frente sua propriedade á rua Abdon Ba
tista, zona sub-urbana - Idem. idem, idem..

5.751 - João Lucio da Oosta - Requer licen
ça construção maosoleo sepultura ds Luiza Struecker
Lange inhumada cemiterio de Itapocuzinho (João
Pessoa) e calocar respectiva inscrição --' Idem, idem,
idem,

5.753 - Haroldo Madsen - Requer licença
construção bungalow de material, â rua Domingos
R. da Nova, conforme plantas - Como requer, de
vendo fechar a frente, com muro de alvenaria, devendo apresentar a respetiva planta

5, 754 - João Karger - Requer licença con
certar cerca existente seu terreno ä rua CeI. P. G.
de Oliveira - Á vista da informação como requer.

5.756 - Arnoldo L. Schmidt - Requer "Ha
bite-se" para Rua casa sita estrada Itapooú-Hansa,
zona sub-urbana -' Idem, idem, idem.

5.760 -- Walter Hertel - - Requer "Habite-se"
para sua casa sita á rua Mal. Deodoro da Fonseca
455 - Idem, idem, idem.

5761 - Bernardo Meyer & Oía. - Requerem
ba ixa im po s to re I a tivo' a mercad or e expo r tad o r de iiioõi;;;i;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nata - Idem, idem, Idem.

5.762 - Erwino Roweder - Requer licença
construção maosoléo sepultura de : Ali Roweder,
inhumado cemiterio de Rio da Luz 9 colocar res

pectiva inscrição - Idem, idem, idem.
5.763 -- Carlos Erdmann - Requer transfer

encia para Conrado Erdmann, imposto sua olaria
sita a estrada Tres Rios do Sul - Idem, idem, i-
dem.

-

5.764 - Guilherme Priebe - Requer transfer
encia para Paulo Klitzke, imposto sua olaria sita
á estrada Itapocú-Hansa - Idem, idem, idem.

5.765 - Otilia Viebrantz - Requer- iransíer
encia para Carlos Erdmann, imposto terreno com
27,350 mtrs2. sito á estrada Tres Rios do Sul - I-
dem. idem, idem.

'

5.766 - Carlos Erdmann - Requer transíer
encia '

para Otilia Viebrantz, imposto relativo torre-

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

Ginasio Parthenon
A maior ofensiva
LONDRES, --v

O correspondente da
BBC em Argel infor
mou que estão em

pleno desenvolvimen
to os desembarques
aliados em Napoles os

quais constituem a
maior ofensiva anglo,
norte-americana da
guerra.

- (sob inspeção federal parmanente) -

Diretor Dr. Luiz Anibal Calderari

Rua Comendador Araujo n' 176 - CURITIBA - Paraná
Estão em pleno funcionamento as aulas de admissão á Ia'

- serie do Curso Fundamental -

FACULDADE DE COMERCIO DO PARARA
- (ESCOLA REMINGTON -

Fiscalisada pelo Governo Federal - Cursos: Propedeutico,
Perito Contador e Auxiliar de Comércio. - Internato e

Externato-Aulas de Datilografai.
:::::::::::::::::::::::::::::::::===:::::::::::::::::.::.-:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
��v,ÄO VIRG�,) �VA� �
(�WrrZfllNDUSTRIAL
JOINVILLE

(Marca registrada)de WETZEL & CIA - JOINVILE

s�ßÃ� Y'RCfA-,•••
Esp ECIAlIDADE

não deve faltar em

easa alguma I
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O encontro de amanhã na cidad
s., o. América-Iocal- E. C. Seléto-�e-Bananal em Yer�adeira luta pebolistica

O "<!orreio" nos Esportes��: .
'.. f i

"A Oidade", com a srhlt," t 1
d

Adelia Schneider. ,

Serviram de padrinhos
no civil e religioso, ,os�,
srs. Federico O. Halendi
e sra., Hugo Racdk esta:" ,.

Chocam-se alemães e
jta I ianos l iji�I��t�� Gnm�at��' tra�am-�� �ntr� �I�� na Italia

Odiada Inde. f.1f�ilâfalna;;��
pendencia

Jaraguà

. '·'Correio do Povo"

(Conclusão da l a' pag.)

EXPEDIENTE:

Assinaturas
Cr. s 20,00

Semestral Cr. s 12,00

DIRETOR-PROPRIETARIO '

Honorato Tomelin

emREDATOR
Mario Tavares da Cunha Melo

GERENTE
Jairo Guimarãas Vaz

Pela coesão a virtude, tos da patria nesta glorio
que géra a força, destrui I sa efeméride.
remos a semente. daninha!' Ou ficar a patria livre

Administração e Gerencia: da traição, do ceticismo e I' OU morrer pelo Brasil"
Avenida Getulio Vargas.Bço da indiferença, inimigos Ier E tenhamos fé compatrio
Fone, 5 - Caixa Postal, 12 renhos que a cada passo, tas, nos destinos do Bra

procuram arremessar nos I sil, fé ardente e inabalável
...."...",..____....,.�--� no c os da derrocada to- na sua continuidade histo-

! tal. rica, pelos seculos atóra e

Passou por esta
� Sejamos coesos, -pois,' reafirmemos neste sete de

espirita e coração e expul Setembro a nossa segura

"d � O J
saremos do solo brasileiro dispcstção de lutar os nos

"I a B Dm ayme tudo que não seja amor sos prõpcsitos de defender
v..

'

ao Brasil, tudo que não 10 patrimonio espiritual in-
.

C seja cooperação e sacrificia discritivel, que constitue a

amara pelo Brasil, para a gloria II nossa personalidad� livre
do Brasil estremecido. idealista, que crê firmemen
Pela crença poderemosdizer I

te nas incomensuraveis con

Passou por esta cid a- com aquele agitado biografo I' quistas
do espirito, na Vi

de, com destino a loca- de uma geraçãodesesperada, tória do Direito e da Jus
lidade de Azambuja, mu- liA humanidade há de so I tiça, na coníraternisação
nicipio de Brusque, o Ex- brevíver pe:a fé e a espe- entre os povos e as nações
mo. e Rev Dom, Jayme rança, o amor e sofrirnen- e na gloria sempre cres

de Barros Oamara, Ar- to de um punhado de ho- cente do Brasil».
cebispo do' Rio de Ja, mens que se encontram

em;\ Logo apös foi iniciado o

ueiro. I todos os campos, e por desfile, o maior ate ho e

I todos os partidos, disper- realizado em jaraguá. cu
----,

sos por todas as nações, jas recordações ficarão in"

Bodas de prata do los hO,lPens que dizem: 'A delevelmente gravadas. ern

I,despelto
de tudo, aconteça todos os corações ]ara

casal Nestor Luz- o que acontecer eu creio». guaenses.

EI L 'Meditemo's enfim, na ex- A noite teve logar nos
eonora UZ pressiva fraze que brota salões do clube Aimoré,

expontanea e melodiosa, de solene sessão'civica, com

todos os corações brasUei um programa bem organi
ros e por todos os recan- sado, nele avultando a con

Festejou ontem 25 anos

de feliz consorcio, o es'
timado c&sal Nestor G.
Luz, digno Fiscal do Im
posto de Oonsumo, com
exercicio em nossa cida
de, e -sua exma. esposa
dna. Eleonora Warner
Lnz.
nercado por seus filhos

senhorinhas Ivone e Ire
ne, academico F'ulvio e

estudantes Wilson e Mar·
co Aurelio, o distinto ca'

sal recebeu em sua re

sidencia as felicitações
de seus inumeros ami
gos.
Afim de comemorar a

auspiciosa data, encon·

tram'se nesta cidade os

srs. Dr. Saturnino Luz,
competente causidico em

Cl1ritiba, dr. Adernar Luz,
advogado em Rio do Sul,
e exma. sra., e dna. Nair
Lu?, irmãos do sr. Nes
tor Luz, e dr. Francisco

ZUR ICH, 10-R - A ra- Cartões postais
dio Suiça declarou hoje �

"A Finlandia retirou sua I Lindo e' variado
missão militar e naval dos i Sortimento
Estados Unidos". ! Na Tipografia Avenida

""""""""'�I"""'l"""'!'tl"UII'III"I!IVU""'tl!'"''''''''r'''''''''''''''''''''''''''W/''I'I'''''''''I'''''!tI'''''''''ltMWMHMK'rr'IMMtI!I!'H1"!I"1t"'t"'''"'�'''''''''UI!''''Ill!tIlII!IIU'''',. <!>

Petpolina Minancot'a
- O Tonico capilar por excelencia -

De�tjila-se a manter uma higiene perfeita do couro cabe-
ludo e embele�amento dos cabelos.

'*

Evit:. a quéda dos Cabelos e dest�oi a caspa, por ncais re·

belde que seja. E' um Remédio soberano contra todo e

qualquer Efecção do couro cabeludo.

Em tocas as Farmacias, Drogarias e Pertumarias

PRODUTOS DOS LABORATORlOS MINANCORA - Joinvile

(i)ijllliii'iiiiiiiimiiiíiiuIIIIIIIIIIIIIUUIIIIUIIIWIHUUUUI""""""IUllIllUIHUIIMllll!llloIIlllIIllllIlIllllMltlll1l1ntUlIIlHIUlllIlIl1HIUHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIi'IIIIIII1II1I1IIUMIIIIUlIWIIIllIlIIUUlUlUIII,'"

G?ttardi, advoga�o em IAs relações entre a
RIO do Sul, e amIgo do. •

'

distinto casal. Flnlandla e os EE.UU.
"Oorreio do Povo", as·

sociando-se as homena
gens de que foi alvo a

familia Nestor Luz, a

presenta-lhe cordialissi
mas felicitações.

Cirurgia, Partos, Malestias de Senhoras a Crianças, Doenças
- Internas e Tropicais, 'Doenças da Péle -

- Eletricidade Médica ---

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios 'Ultra Violetas e Infra Vermelhos
Raios X

Diretor Mêdico do Hospital 'Säli José"

Realiza-se amanhã, na

praça de esportes do S.D,
America, o encontro pe
bolistico entre as equipes
do EC. Seléto, de Bana'
nal e S D América des
ta cidade.

A partida terà inicio -ás
15 hs. Reina grande en

tusiasmo no nosso meio

esportivo
I Atende Chamado a Qualquer Hora -

�..............................�.....,.��..............................��

Nova data foi marcada,
e desta feita em 19 deste
mês, quando então o pu
blico local que está an

cioso de presenciar a gran
de apresentação, terá o al
mejado ensejo de assistir
a 12 pelejas, uma mais es

petaéular do que a outra
Como da vez anterior.

tambem desta, a A A Bra
sil, está organisando um

A convite do Gremio pleno programa que fun

Esportivo joinvile, devera cionará a parte. do tornei�,
seguir no proximo dia 11 contando do mesmo, be.bl
de outubro, para joinvile das, churrasca�a serviço
a equipe principal do gre- de restaurarite etc. Espe-
mio «alvi-anil» local. ramos que a chuva torne

,

em consideração os sacri-
.......,...,..,...,..__...,..__.......,...,..,� ficios dos patrocinadores,

deixando de. aparecer no

dia i 9, pois que do con

trario, a taça fi: Riachuelo
que se acha exposta na

vitrine da Casa Erico Bru-

já por duas vezes, o m 'U nhs não encontrará mais

tempo impediram a reali- vencedor
----------------

sação do 'Torneio Co-
mercial». organisado pela
:\'.A. Brasil.

ferencia notável, proferida
pelo Reverendo Padre Ho
norato Piazerra erudito
Reitor do Seminario de
Hansa
Urna assistencía que to

mou literalmente todas as

dependencias -do Clube,
aplaudiam entusiasticamen
te todos os nurner os exe

cutados encerrando-se, as
sim, auspiclosamente, as

comemorações do dia da
Patria em jaraguá

Jogará
ernJoln
vi'le a

Brasi I -

r�la �. �,�ra�ilDentro de 48 horas
Vitoria, .-A.N - As au

toridades policiais do Es
tado acabam de conceder
o prazo de 48 horas para
que todos os suditos do
eixo ali residentes ou eS

tabelecidos, abandonem a

zona litoranea do Estaéo.
t\diantam aquelas auto

ridades que' o prazo é im
prorrogável e que todos
aqueles que desobedece
rem a ordem nesse senti
do serão imediatamente

presos.

DQ D. P. da A.A. Bra
sil, recebemos para divul

gação o seguinte comuni
cado: Em reunião realiza
da em 6 do corrente, tem
a Diretoria por fim publi
car as seguintes resolu

çoes:
r Nomear para repre

sentante junto á Liga join
vi1ense de Desportos e Li

ga Ati Norte Catarinense,
o sr julio Zacarias Ramos.
Comunique-se
2' - Marcar a data de-Iê

de setembro para a reali
-zação do «Torneio Comer
cial

:3 - Marcar a data de 26
deste mes, para o -jogo
amistoso com o Gloria F.
C de joinvile
4'-Aceitar o jogo amis

toso de futebol com o G.
Esporte joinvile, em 3 de
outubro, naquela cidade.

Virá a Jaraguá
Segundo fomos informa

dos, o Gloria F. C. apre
sentará as suas equipes
nesta cidade no domingo
dia 26 do corrente, enfren
tando QS conjuntos da A.
A. Brasil.

novamente em fóco o
"Iorneio Comercial"

Al1Unciem nesta Folha
O seu Jornal

Nomeaçõée e pro
moções de oficiais

I P ti.
,..

da reserva ar IClpaçao
RIO, A N,- O Presi- .I f I

I

tdente da Republica assi- Ue a eClmen o
nou decretos na pasta da
Guerra nomeando nurne

rosos medicos íarmaceu
ticos e veterinarios em di
ferentes postos do oficia
lato da. segunda linha do
Exercito Na mesma pasta
o chefe do governo decre
tou promoções de oficiais
da reserva

Snr. AlUno Pereira
Á 9 do corrente trans

correw a data natalicia do
distinto cavalheiro Snr.
Altino Pereira, que exerce

com raro criterio as altas
funções de Coletor Federal
em nossa cidade.
A's muitas felicitações

de que foi alvo nesse dia
o ilustre aniversariante por
seus amigos e admirado
res, Oorreio do Povo as

soçia-se prazeirosamente.

Sobremesa gostosa, alimentícia e de preço popular.
-EXPERl lVIE�TEM-Alfredo Keiser

Filhos,
duramente golpeados com

o prematuro falecimento de
sua querida esposa e m,ãe

Selma Carolina
leiser,

ocorrido á 1 do corrente,
no Hospital de Hammonia
vem por este meio agrade
cer a todas as pessoas
que lhes trouxeram confor
to neste doloroso transe e

aos que acompanharam os

despojos da finada, á sua

ultima morada no cemite
rio, em Brusque.

jaraguá, 8 de Setembro
da 1943.

e
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�
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Fizeram anos:

Dia 7 o sr. João Ores
po: dia 8 a sr a. Maria de
Lourdes; dia 9 o sr. AI
tino Pereira: dia 10' a

brita. Geny Schneider.
VIAJANTE

Defluo na data de ho- Para S. [Paulo seguiu[», o aniversario natali- 4a"feira ultima, o sr: Val
cio do conhecido espor- demar Grubba, chefe

-

d:l· 'J

lista 'Erich Sprung. importante firma Beriiar
-Amanhã deflue a da- do Grubba, desta cidade,'

ia natalicia do sr. Wal- -Esta semana Vi�J0tf' �:'�demar Grubba. -

para Ouritiba, o sr. 'q.fl�,
VISITA raldo Marquardt, nq"Els'o' Ll

Esteve ern dias da se-
f\ficiente colaboradorr' �

mana pp. em Jaraguã, O presidente da Associação
sr, Edilberto Parigot de. Atlética Brasil. "

Souza, Diretor da Sucur-. >,c,"
sal da Revista "Econo- .......,...,..,-------........-.,�

���·����:T���t:: 1��i: Ato do Presideôfi
Paulo.

d R bl""Economia" tem como a epu Icadiretor, o ilustre [orna- , .:,

lista 'patricio, dr, Luiz Suspensa a inté"r,,'�Amaral. '

O sr. Edilberto P. de venção do gover�o
Souza, escreveu especial- na firma Hoepcltemente para esta folha, a

cronica intitulada "Jara- RIO,-(A:- N.) ---?f;70

I guá", que publicaremos Presidente da Rép.ií'"
oportunamente. blica assinou decreto,
AGRADEOIMENTO lei suspendendo a, J,_n-'
Do ilustre e Rev. Pe. tervenção do Gov;�r-

Alberto Piazera, recebe- no na Empreza "de
mos um cartão solicitan- Navegação "Hoepke"
do-nos seus agradecimen- S.A}'; autorizando- O
tos pelas referencias que Ministro da Fazendaesta folha publicou por
motivo de sua ordenação a emitir até o lilnite
sacerdoLal e primeira de um bilhão de Sru-
missa. zeiros, letraa do '�te

Bouro venciveis y'em
cento e oitenta dIas.

'1''sl.
����

�'I ,.

II

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! ��i�
tará, muitas doenças e poupará dinheiro em n::med�ôs,

Compre hoje mesmo uma Lombrigueira Minancor�
para o seu tilhinho.-

E' UM PRODUTO DOS LABORATORlOS MINANCORA
- JOINVILE -

OASAMENTO
Na visinhll cidade de

Blumenau, reali?ou-se dia
4 deste, o enlace matri
monial do sr. Waldemar.
Farinhas, chefe de ofici
nas da nossa confreira

Papel Crepon
de todas aB côre�

Na Tipografia venida

o anjo protetol' de seus filhos é

LOMlIBJU(il§JIUtA
Vermitugo suave e de pronto eleito. Dispensa

gunte e diéta!
Serve para qualquer idade, conforme o n' 1, 2, 3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Huill! dI! ftrll! I!m bI!- ß Iroi�icãO d� trdfe-1250 000 I
-

� p..r,.E"ßl!fieÍu díl JblUeÍíI�iíu gO de mBtoclClétas I "f' filA AE.��N.f•.
P

,

PI· d Conselho N_ Petróleo I pessoas ugnam Vk"ru· rl!DI!ß urlo O
Rio _ Na impossibilidade

I de Berlim I "(Tl
,

F�lildu de examinar oportunamen-
'

LoS te os numerosos pedidos Apavorada com o
de licença excepcional de ultimo bombardeio
trafego para motocicletas, da RAF a multidão
que lhe foram encaminha-

tomou 'de assalto os
dos, o Conselho Nacional
de Petroleo resolveu em trens para fugir
sessão transferir do pro
xirno dia 1· de setembro,
para o dia 20 do mesmo

mrs, a data em 'que de
verá entrar em vigor em

todo o territorio : nacional,
a proibição do trânsito dos
referidos veículos

Resolne
-

ao • •

resolveu retirar da frente
a divisão azul

rassa

Londres, U - O general dard- que Hoare tambem

'franco chegou à conclu- pediu a Franco a dissolu
são de que a célebre di ção da Falange Espanhola
visão azul não resolve a pedide que ainda não foi

guerra da Russia. Decidiu" .respondido por aquele ehe

em consequencia, sua re fe de governo.
tirada da frente oriental.

.

A proposito dessa me- ---__.._..._.------

dida a imprensa noticía
.

'(tue o
-

embaixador brita- Jornal suspenso
'nico Somuel Hoare teve
ocasião de sugerir ac. di
tador espanhol em sua re

cente entrevista. Acrescen
ta ainda o -Eveníng Stan-

B. Aires,-R.- Foi sus
penso por 5 dias a publi
cação do jornal prö-tota
litarios -EI Cabido s ,

cosa Reli
JOSE' ALBUS Recebeu estes dias um belissimo sor

timento de JOGOS de Louça para Jantar, Café
e Chá.

ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA GRANDE FIRMA PAU_'

LISTA Barros Loureiro & Filhos, DB s. CABTANO.

- POSSUE TAMBEM -

um belíssimo sortimento de artigos de vidro para sobre-mesa Artigos especiais
para Preselltes do mais tino acabamento.

U a C!lS!I Re!ll e lá encontrará - o maior e
_

o melhor Sortimen-

islte U a II to desta praça e-n 8AßONETES, PO-J)E-ARR07i

TALCOS, VARIADOS ARTIGOS PARA HOMENS. Brinquedos, e uma infinidade de
outrus artigos que seria ocioso enumerar.

-�.�

A Casa - Real POSSUE TAMBEM UM VARUDO ES�
-=============

' TOQUE DE MERCADORIAS - D�
- PRIMEIRA NEDESSIDADE-

Visite a Casa Real e não se ARREPENDERA'

Levamos ao conheci-
mento do público deste
municlpio que. hoje às 20
hs e 30 minutos terà ini
cio nos amplos salões do
Clube Aimoré um festi
val artistico, vocal e ins
trumen tal cuja renda será
destinada ao Leprosa: io
de Santa Catarina
Essa noite 'de arte está

sendo organisada pelo con "Joroul de Joinvile" -

junto Musical de jaraguá,
que nunca tem poupado
esforços - quer, tratando
se de festas em beneficios

quer, para abrilhantar fes
tejos civicos ou semelhan
tes
Recordama-nos ainda da

semana educacional de ja
raguá, ha alguns mêses,
quando o mesmo conjun-
to na ultima hora, não se Coletoria- Federal
esquivou de contribuir com

a sua pouca capacidade,
para maior realce da noi- Comunica-nos o sr AI

te de g.eu encerramento, a- tino Pereira, esforçado e

tendendo ao gentil convite competente Coletor Fede

do prof. Areão ral desta cidade, que, es

Desta vez, a. noite de selos do trienio 194J-42
arte será abrilhantada pe Iorarn mais uma v�z pro�
lo exlrnto cantor parana- rogado o prazo ate o dia

ense: Adelino Frezzato, já _
3-i de novembro do cor

conhecido em nosso meIO: rente ano

e no Paran I inteiro, por 1------------
quanto por. inumeras ve- I

zes se fez ouvir pela es I
tação de Radio de Curití-,
ba tendo sempre recebido
os melhores aplausos Ain
da no dia 7, deste mês,
teve a gentileza de cantar

alguns numeros durante a I
sessão cívica, realizada no IClube Aimoré em horne

nagern ao dia da nossa

Independencia tendo sido
aplaudido calorosamente
Estamos certos que na

noite de hoje, s e r iI al
vo dos mesmos aplausos
e bem assim o conj unto
musical de jaraguá.

Desde já, não nos de
vendo furtar ao dever de

agradecer a esse conjunto
e bem assim ao sr. Ade
Iino Frezzato, o que farão
em pról de mais estas íes
tividades, desejando-lhes
pleno exito

'- (c E C) I
merosas que tem tomado

"
_ Segu�do !1o�icias de ori- para. fugir. à puniç�o' ..que Atlantica Editora- RIO - i tituidos por qualquer coi

-

gern suiça e dignas de cre lhe e devida depois des- sa de que valha a pena

dito, Hitler conseguiu ob- sa guerra, sem duvidacons «Chegaremos nús ao nos falar

ter um especialista de pIas tituem parte do seu zento so destino», disse Musso- A estrutura econornica e

tica que no momento da diabólico, porem, não per- lini ha alguns anos Ora, indústrial da Italia, traba-
-

derrota lhe transformará mitirão a sua absolvição o povo italiano já está nú, Ihada por uma década de

'inteiramente a fisionomia, e a
-

sua impunidade. A em consequencia da politi- experiencias corporativas,
"de tal forma que os alia- justica humana não guar- ca de Mussolini, mas nun é um valor negativo A'

1I0s jamais poderão loca- 'da criminosos e não favo- ca' chegará ao seu destino exceção do incremento da

� lisa-lo e reconhece-lo dean rece aos que tentaram a- fas'cista. .

energia eletrica e' do pro-

te- da multidão germanica punhala Ia. No dia da Ca- A campanha de Musso- gresso em poucos outros

«venclda. O =Iuhrer» é fa pitutação, Hitler recebera' tini pela auto-suficiencia e setores nenhum dos quais
moso em assuntos que se sua condenação e, coma outras politicas economi pode ser levado a' conta

reférem á sua segurança disse um escritor dinamar- cas do Estado Corporativo do. fascismo ou porque as

"'p;essoal presente e futura. quez «nem mesmo aquela Facista podem ser compa- suas bases foram lançadas
0" uso de sósias, o ern- boa fé e aquele espirito de radas ao tipo de politica muito antes ou porque os

prego de exercito indivi- ingenuidade e bondade do da • terra arrazada-. Os re- recursos que os tornaram

duàl, a criação da Gesta- povo britanico permitirão sultados do natural' de- possiveis provieram na sua

{io ? aquisição de pro- o mesmo destino de Guí- l'envolvimento da econo maior parte do exterior

priedades em paises neu- lherme II para Hitler-! mia foram por elas des - poucas «realisações Ias

tros e as providencias nu- CENTRO EXPANSÃO CULTURA truidos sem serem subs- cistas servirão para algu-
�:-- . '- -_--_ ma coisa depois da guerra

e pouco servem no momen .

Grandes manobras'to apesar das anormais
.

necessidades de guerra.
DepOIS da guerra seja ml·ll·tares emqual for o resultado -- e só

.

os loucos podem ainda 'a-

P J_- creditar na vitoria do eixo ortuga

ITLER tein um

lDedico

que lhe Dludapà
:fisionomia

a

�Seuas, Seoas

terra que o tas-
!iii -

•

cismo arrazou

A

SedasB malS
acaba de receber- a

�8J TECIDOS FINOS te:
, Não se l�qU( ç'!_: cm· Sêdas e Ttcidos

Finos enci ntrará o maIo r Sortimento
N A --

BYLAAQDTCASA
o PARAISO DAS SEDAS

e - TECIDOS FINOS

)OINVILE

PADRÕES

EXCLUSlVOS

ESTAMPAR A

MODtRNA E

VARIALJISS1M�
\\II'*'

SEDAS' LISAS DE
ITODOS OS

IPREÇOS
_

� a ltalia terá de enfren
tar, alem dos consideraveis
problemas de transição
que Serão comuns a todos
os paises, os maus efeitos
do erro da administração
dos seus recursos, produ
zida pela politica econo

mica de Musso ini, com o

seu equipamento industrial
em parte inutil e em par
te desgastado com muitas
das suas tecnicas tradicio
nais e das suas relações
comerciais desaparecidas,
e com as suas escassas

reservas de toda a espe
cie, absorvidas ou destrui
das 'pelo tufão da guerra.

Londres,-R- As comu

nicações telefonicas e teig
entre a Suiça e a Italia es

tão ainda interrompidas,'
diz um despacho suéco.

8::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::8 Lisboa, 3 - U - Já estão
concluidos os preparativos
de todos os cursos de ar

mas para a realisação de
grandes manobras milita-·
res. Segundo as informa
ções oficiais, o governo
portugues visa preparar
devidamel1!te a oficialidade
e a tropa no manejo das
armas modernas adquiri
das pelo Ministerio da G.

Ro�erto firBnd�erß '

Lenha
Picada

de coivara la· qualidade
METRO CUBICO ou

CARRADA 12 cruzeiros

Continuom interrompidasLENHA PARA FORNO,
ETC. Elltrega a domi-

eillo. PEDIDOS Á

Ro�erto firBndbel'g
8::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::==8

I�����
Recebemos e agradece-/mos, o numero especial do DESPERTE ß B1LlSnosso conhecido orgão

«jornal de joinvile-, que, DO SEU FIGIDO
associando se ás comemo-

rações do día : 7, circulou
E Saltari da Cama DIspaste pari Tade

28'1 t d
. Seu fígado deve produzir diaria-com I us ra as paginas , mente um litro de bílis. Se a bilis não

corre livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago.Sobrevém 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,3 sPílulasCarter
são extraordinariamenre eficazes.Fa-

-

zem correr esse litro de bilis e você
sente-se disposto para tudo. São sua
vés e, contudo, especialmente indi
cadas para fazer a bilis correr livre
mente. Peça as Pílulas Carter. Não
aceite outro produto. Preço: er S 3,:JO

formacin nOva
de Roberto M Horst

a que dispõe de maior
sortirnento na praça e

oterece seus artigos á

Pascoal Schiochett e preços vantajosos.
Antonio Nunes, proibem Rua Marechal Deodoro, 30

entrada de animais extra- JARAGUA
nhos em seus terrenos. Os 00::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::00
Srs acima citados, não
se responsabilisam pelo ---....-.-.�......,..,."......,..,."

que possa acontecer.

lFUrnenf? de Oual,dod.::
Pê�õ ß"Jlos e Doces

-
-_

Atenoão

�����������o���������
.

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

E:critorio: Av. Getulio Vflrga�, 160 - Tt"ldone, 34

Residrnci,,: Mal D ado, o da Fonseca, 814

���������������������

Dr. Waldemiro Mazureehen
----

----ICASA DE SAÚDE
Ru;) Md Floriano n. ] �2 - JARAOUÁ

ICI inka geral medico - cirurgica de adultos e creanças -

Pélrtos - Didhermia Ondas CUrtas e Ult a-curtas - ln
dutotermi I - Bislu i eletrico - Electro-cauterização-

Rai, s Infl a-vermelhos e azuis
......,...J'l.wt::!!"':J�""""' • 1IIi

Estocolmo, United O f
correspondente do Nyd
Daglit Alehanda> em Zu
rique, transmítlndo, infor
mações de origem. alemã,
anuncia que 250 mil pes
soas fugiram de Berlim,
depois do violento ataque
efetuado pela força aerea
britanica.
Segundo o citado jorna

lista, uma grande multidão
tomou de assalto os trens
nas estradas enquanto e

normes massas agruparam
se na frente das estações
íerroviarias Nessa altura
a policia entrou em ação
e tiveram lugar cenas in
discritiveis

u,

ftdquiriu
A Campanha �
GasGoenio no H i

de Janeiro '.,

500 mil cruzeiros
de "obrigações de

guerra"

Rio - A campanha do
gasogenio no Distrito Fe i

deral, forçada pelo racio
namento da gasolina, con
tinüa intensa. Segundo in
formações obtidas do sr.

i

Carlos Duarte, vice-pres]
dente da Comissão Nac:
do Gasogenio, eleva se a

3.442 o numero de veicu·
los desse tipo registrados
naquela entidade até o dia
20 de setembro. E' de 15 -'

carros a média de regis -

..

tro verificada diariamente.
O total de 3.442 veicú

los em trafego está assim
discriminado: carga-I. 133;
passeio - 2.198; onibus-
63; camionetes - 47; taxi-
1.

m::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::00

Cure seus males e 110U
pe seu bom dinheiro

comprando na

Rio, AN- A Caixa de
I Aposentadorias e Pensões

I dos Servidores Publicos do
Estado do Rio, por inicia

. tiva do seu presidente e

! atendendo às determina
.çöes do governo e á reco

I mendação do ministro Mar
condes Filho adquiriu 500
mit cruzeiros de «obriga
ções de guerra' ...

novo Presi�ente
Rio - O Presidente da

Republica assinou decre
tflS exonerando a pedido,
o gal. Horta Barbosa do
cargo de presidente do C.
Nac. de Petroleo e nome
ando para substitui lo o

CeI. João Carlos Barreto.

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes I;CLlNlCA ESPECIALISADA

�!'J,,�!oDCo�:'�'\iD!�IN I i;o-----.. ..,.�

\'iit>�:·"

É UMA DOe-NCA CilRAVlss"....
MUITO !'ERIGOSA PARA A FA

MíLIA E PARA A RACA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO D�8SE GRANDE FLAGELO

US. O

I �IUI;II]I:[Il�I1; ItU Lout"esInstltufo Ro�ba
A SíFILIS SI! APRESENTA SOD
INÚMERAS "ORMAS. TAIS COMO.

REUMATISMO

ESCR6FUL.A8
ESP'NHAS

FISTUL.A8

ÚLCERAI!

I!CZEMAI!

Fl!RIDA.

DARTROS

MANCHAI!

Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,
naris e garganta,

lJispôe de aparelhos os mais modernos para exame de
sua espeCialidade.

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

lO ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHI!C1DC!1 HÁ IS ANOS

VENDE-SR EM TODA "ARTI!
---------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRACOS E AN�MICOS I

Máquinas operatrizes

Arados e Descascadores. de arroz
-

'B om ba s, Valvulas de pe

t'.'. Serras circulares, de fita, para engenho, de atorar

Rebôlos de esmeril
· Valvulas para vapôr e ar, Manometros eGachetas

�

Material de transmissão

Aparelbos de sólda á acetileno e á eletricidade

I Material de soldagem
.

11; Ferramentas ..:.. Oleos e Graxas
,
CARLOS HOEPCKE s. A.
COMERCIO E INDUST·RIA

M:.lriz: fLORIANOPOLIS - Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRU
ZURO LAOlJNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruario em TUBARÃO

""'. .;"""""""""'""'''''"'''''''"''''''''""'"'' '"'"'"''''""'""'"

""""""1 � I
'S'LVEORA" �!��!�e di�e?s!squ!�!�e�;1���� ,:111
l

Bmpreg&u com tIiU UI:
'

�.
Tosse. Tratar com a �

F R R R A R I A '

I'

��I :;;�::�: SOCo IGUASSU' LTOA: I Fabricação de Ferramentas Ag«,"1" t

�. �:'��:;::::n... ,�,�,�,,,,,�,�,�,�,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��"��,,�,�,� II Segas rolalivas pa ra arados : t:
�'::.::;!:"o:::,;!:::, I

...

II
RU' M'RECH'L DEODORO O' FONSEC', 183

-:« I
.���.���!!!t� ; 11_.__J_a_r_a_g_u_á_�,�
l[Jm �edlli�llIla: _ Ilq])]a die Pazendas, Alrma� II1!tãrf����(s:�'llcmeJl1lu.([} � �

!§)
!! .

' -

.

'

�s
TI tn\

• � TI}) o � I H ebres Impaludismo, �,H, ,

vaie I(JIlli!lW • nnnos e llJ)fm�l!lleMq])� ii Maleitas, Tremedeira, li
.

Sempre e

s:::::
víterías e I lq])l!lljpa§

- felita§ I ii CUBiM-SE RiPIDAIIER� COM _

'ii
Grandioso Sortimento em Lãs e Novelos e em I ��"Capsulas Antlsezo.. H

ap��:dt� �u�e��n�i�h��i,toemus�a� I - metros -

1:1: nicas Minancor "1.1.so de bronquites e tosses per- O Ih I ore preços da �
��,::,�?:��:�:'���FlJi� I

s me

ores,_::e::aç:e"__
s

I 1.1.,1,:. . • .!�r::::sd,:sl�;r::ori�:r:r��::m
.,

i.!.I.imingos da Silva Pinto e prepa- � �
rado pelo íarmaceutico Eduardo i RUA CEL. EMILJO JOURDAN, 62 - jaraguá � 11 - joinvile -Sta. Catarina -, '�H !
C. Sequeira, de Pelotas, obten-

lllI @ n.. _ o•••��I§l�...a.�:;�: �.....:;�:�
do sempre os melhores resulta- IID Ili) 1iôiil!F:W��!§l���r,.�.���,�.�&�••
dos. Gabriel Cirre - Maquinista ._ "

da Luz Elétrica [aguarense .

Reconheço por verdadeira a

assinatura de Gabriel Cirre, de

que dou fé. - [aguarão.
Em testemunho da verdade, o

nota rio Patricia de Faria Santos.

[araguä, 11 de Setembro de 1943 Santa Catárina

A farmácia Cruz,
de Avaré, (S Paulo)
curou com a cMl
NANCORA.t_ ülce
ras que mm 0914
conseguiu cu.r r

Dna. Carolina Palhares, de [oinvül», curou CJm

UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS! .

Têm havido c- nt. nas de curas serm lhantes ! ! !
Adotada em muitos hospítses, casas de S811de {'

clinicas particulaes.
AVISO IMPORTANTE: - A verdade ira =Pornada

I
Minar;corll' nunca existiu a não ser em suas

latinhas o!ig.in�i� com

O.fm.
blema simb,61ico acima

Recusem imttaçö. s ! EXIJam a vetdadeii Cl MINAN·
CORA rm sua latinha original.

I
. REPAREM BEM AO COMPRA.R!

I
E'. um produto dos Labo ator ios <;MI.\lANCORA.

d- JOINVILLE

POßlada Minancora Tomem I

VINHO CREOSOTADO

E' a pomada idea

CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais,

NUNCA EXISTIU
IGUAL

5

25

50

...

o abaixo assinado, Doutor em
Medicina e Cirurgião pela Uni
versidade de Napoles, atesta que
o XAROPE DE ANGICO PE
LOTENSE é um preparado que
dá sempre felizes resultados a

plicados em muitas molestias pul
monares=-Dr, Domingos Toiurl
=-Pelotas.
Firma reconhecida pelo nota

I rio A. E. fieher.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

Agencia : )ARllGUA'
aua Cei, Emilio JOIirdan,115 - Caixa, 10 - End. Telegr. INCD

MATRIZ: ITAJAl

A' VENDA em todas as íar
macias e drogarias do Estado.
Confirmo estes atestados. Dr.

E. L. ferreira de Araujo [firma
reconhecidal

Licença n. 511 de 26 de

Março de 1906.

Deposito geral: «Drogaria
Sequeira' - Pelotas - Rio G
do Sul
Vende-se em toda a parte I
���i!!�

Prefiram a {arinha fabricada pelo
·MDINHD JIJINYILLE·

,

.

ii'iliais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Join,-:i1e, Lages
e' Rio do Sul; Agencias em: jaraguä, Caç�dor, ÇreclUm�, La

guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe •.
Sao Fran�lsco _

e

Tubarão' Porto União' Sub-Agencias em : Indaial Hamonia, Sae
Joaquim' e Tijucas; Escriiorios em: Concórdia, Gaspar, Taió o

Urussanga; Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto Grande,

t'·
Rio Negrinho e Araranguä

Fez todas as operações bancarias no Pviz,
c.imo c' branças, desce ntos e caução de titulas de ex

pOi t ção e cutras operações de credito; passes para
as principais praças do paiz, medimte taxas modicas.

I
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição, sem aviso, com retiradas livres

para quaisquer importancias 2 %

Com aviso previa (retiradas diárias até 1.000,00) 3 o/
Desositos Populares Limitados (até 10 milcru

zeiros) deoositos iniciais a partir de 20 00
Bub sequerites a partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 olp

I
Prazo fixo de 1 ano 6 %

05 juros são pagos ou capitalizados semestralmente
e. A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina S/A
HO R A R J'O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados : Das 9 ás 11,00

�tRHENTo
",t.OE1Ras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


