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grupo de caça da FAB.
para a frente. Todos os

comentaríos são unâni
mes em destacar a síg
nííicação .deste fato que
prenuncia o embarque

ror Jack Pearl Berlim e outras graudes de resístencía do ínímí- proximo da força expe-

WASHINGTON _ (Ser-
cidades do Reich são go.. Onde se dará-o ata- dicionaria brasileira.
novas provas da posição que? .

LONDRES - O movi-
viço Especial da Inter- estritamente defensiva- '. Certamente em mais mento francês de resís-
Americana) - Será 1944 d Al h S d tencía condenou 'a' mor-

d ítõ E a. eman a.' orne-se e um ponto ao mesmo
o ano a VI orla na u� t d

. te a atriz Danielle Dar-
? M

_

d
a ISSO o aumen o ia IÍl- tempo. França, do Nor-

ropa. arcarao os, oze .

t
_

E t
'

di S ríeux acusada de haver
, .

d qUIe açao na uropa 0- e e o ul, Noruega,
meses proximos Q es- d {�. D' B colaborado intimamente

d 'á cupar a.e a magmnca mamarca, os aleans
moronamento am qui- r�belião' do . Mar.ec,hal são teatros de operaçõe� com OS" nazistas contra
na militar do Reich ,e o TItO a I I ít I

..

S ,os Interesses da França..

.

'

'.
n , ugos av:Ia, e mUi o p aUSIveiS. em

esmagamento definitivo t
. ,

d
..

dos l contarci B'ERNA - Um .cíentís-
d .? er-se-a um qua ro

.

os contar com a Prussia 0-
o nazismo. Tais as .

brí cl' /,

H'
.... t" I d ta SUI"Ç'o declarou que

t tã
mais som .nos pára.;

,.

1- rI.ep. a e 0!1de se apro-

äergun as que es ao sen- tIer e . seus, associados, xnnam rapidamente os o Iamoso canhão fogue-
o feitas por milhares no ano que se Inicia. . fabu.losos exercites so- te, disparando obuzes de

de homens e -mulheres' _. .

em todo o mundo à me .
Agora n�o im�ls .sub: víetícos em ple<p-a oíen- doze toneladas, que os

'dída que se aprdximam �Is�em qUV:ld�s quanto a srva: na região Nevel- nazistas vem apregoan

os dias críticos da aber-
immencia "da -abertura Vitebsk. Hitler terá que do como uma das suas

tura da segunda frente' da segu_nda, frente. .
A atender a todas estas armas secretas, nada

-Sería, evidentemente, u� n�r'!lle-a.ça� do General frentes ou a diversas mais é que uma inven-

ma uma temeridade aíir-
EIsenhower para 9 co- deras 'a um tempo e des- ção destinada a ampliar

mar, pura e símplesmen-
mando supr�II!0 d�s for- ta divisão de forcas há' a guerra de nervos oon

te, que o' ano proximo ças que pa�tlClparao des- de' sair' com insuspeita': tra os aliados às vespe

assistirá a derrqta da
sa operaça� fundamen- da râpldêz, a sua derro- ras da abertura da se

Alemanha mas séria í-
tal e as repetidas declara- ta.' 1944 tem

.

condições gunda frente.

gualmente', .um erro, 'dos ções dos altos dirigentes para ser o ano da vító- Washington - Respon-
mais crassos' pretender

de Londres,' Washington, ria das Nações Unidas dendo a uma pergunta dos

que isso não possa acon-
e Moscou evidenc�am na Europa. Basta, ape- jornalistas o. sr..Corde II

tecer até dezembro de que em futuro próximo nas, que o esforço de Hull declarou que o Brasil

1944. 'O que
;

parece
a Europa se conflagrará, todos, soldados e cívís, teria amplas posslbilidadee

mais acertado é dar um
em gigantesco ,ataque se concentre com ínsu- de participar nas discus

balanço sumario nas for- q?-e há de levar d� ven- peravel energia para a sões da Conferencia da

ças em choque para po-
CIda todas as veleidades derrotá do nazismo. Paz,'

der, com. maior seguran-
Nova York - As taxas

ça, chegar a alguma.T
' -" de seguro marirlrno pera

conclusão e r' r em I o Brasil foram novamente

i944 se 'Úlicia com as ' '.' O "

. O reduzidas visto a campa-

forças nazistas na defen- nha submarina no A tlânti-

siva em todas -as frentes.
, na "A.rg�.'nil-n'a

co Sul estar em franco

Tanto na Russía como ,declinio.
na ,ltáUÇt os alemães .são

.. ..
' .

atacados rudemente 'pe- .Uma ..g.r.and<e:{lor 'fere I
sa '-éerca"iie-60;OOO pes--

los aliados. As tentatí- atualmente o povo Ar- soas.
'

n, Prec'el'to 'dO dl'�'
vas de contra-atacar pa- gentino, com o telfremo-

" Está se 'procedendo a U U U U

ra deter o
.

avanco· das to na Provinc�a de San eyacuação de toda a po- Convém, aos indivíduos
Nações Unidas têm fra� Juan, onde fm- completa- pulação, pois já irrompe- nervosos, deprimidos e

cassadO ruidosamente mente destruida a cidade rarn divé\sas epidemias. facilmente ,irritáveis, po.
como ocorreu em Kie� do �esmo nome e que era

e em 'Ortona: Obriga- I e�pI�al da mesma Pro-
.

Todos os povos ame- ���;;: o �:bitosâ�r���i:�
'dos a se manterem na VInCla..

.

rIcanos expressam seu A �I f d ser

d f· I O abalo registrou se pesar 'pelo I t
e es o -umo po e

e enslva, os' a emães.
. -

'.
u uoso acon- mais prejudicial� que aos

perderam a iniciativa da no dIa 16 do corrente, as teClmen�o,.tend? o

�ove�-I outros. S'\JES.
luta, a qual passou defi- 20 horas. no braSIleIro feIto segUir
nitivamente, para asmãos Noyenta por. cent� dos para Buenos Ayres di - �,--------

dos adversários, que são predIO� fOl'�m oestr.UIdos, v�rsos aviões com me- do sr. João Lucio daCosta.

agora, os unicos juizes tendo Ja SIdo retIrados dlCamentos e a.gasalhos - Dia 18 festejou mais
do lugar e do, mom'ento dos escombros cerca de de toda �speCle, para

I
um natalicio o sr. Jacob

do ataque. Isto explica 4.0�0 ca�averes e 9.000 ser�m en,vIa.dos as popu- A. Emmlwdoerfer filho do
as sucessivas ofensivas ferIdos,. flcando sem ca- laçoes atIngIdas. Industrial sr. João Emmen-

sovieticas, de Leningra- doerfer,
do ao Mar Negro, " � o

- Dia 21 festejou seu

co t· d' I SOCI-Ol-S nat'l.licio a exma. Snra
Delegado de Higiéne. Por ato n Inua o avanço ang 0- aniversario a snra. Hilda

am
.

d'
_ Ondina Espindola Platt

de 10 do corrente, do encano em Irecao a .

' Reck, esposa do nosso

dr. Interventor Federal Roma. Mas não é só Marjo lavores óll Cunha Mello
dlgQa esposa do. sur. Ten. leitor sr. Rodolfo Reck,'

DC'}' E.' Do sbr. Lourival neste Estado, foi designa- em terra que oS alemães
O d' 20 d

Orion A. Platt, ,Delegado residente em Itapocusinh-o.
amar!} rece. emos a co- d e.stão acuados. No mar

la ; o corrente Esp. de Policia do Muni· C I
' o

, , o o nosso presado ami-,
. .

-'- . omp etara a ",5, O-

munJcação de haver S.S.
go Dr. Alvaro Batalha e nos ar,es jà não Íhes marcou a data,o.l'1atalicia ClplO seu 3. aniverMrio o me-

assumido' o, cargo de Di- d resta outro recurso _ si" do nosso presado,compa- nl'no DI'dl', fl'lhl'nho do sr.

retor d D t t para exercer o cargo e h' d d
_ ""'. Dia' 13 festejou seu na-

o epar amen o Delegado de Higiene do não tentar amainar os;n, elro e ,re açao !'-larIO
I Balduino e Olaa WaldriCh.

Estadual de Estatistica, golpes vibrados, c"ontr'a Tavares da C.unha Mello, ta icio o sr. Verdi Lenzi e EI

I f
. municipio de Jarag'u.á do t b na mesma' data aniversa- - Na data de 26 com-

para o qua, 01 nomeado Sul, cargo que. S. S. J'á eles por inglêses, ameri- que am e�_exerce o car- .

J
. pletará mais um natalício

por ato do dr. Interven- assumiu. canos e russos. O fra- go de �abehao .de notas fiOU o sr. acob Buck.
o jovem Osni Müller,

,

tor Federal.
.'

casso da campanha sub- nesta Cidade. Na data de 14 esteve dê auxiliar do Tabelionato de
ASSOCiação Comercial S. Francis- - marina no Atlântico Nor. Elemento de destaque parabens asnra. D. Eliza Nötas,
CO do Sul.. Subscrito pelos . te, o recente afundamen- na vida; s.o�ial e inteIetu�1 Hertel esposa do comer- PARABENS
snrs. presidente e secre- to do "Scharnhorst" e

do l1_lumclplO, on.de gosa ciante sr. Walter Hertel.
tario recebemos da As- Francisco Pereirá os tremendos ,ataques a' de Justo conceito, quer, A' , .

sociação. 'Comercial de" como funcionario ou como
- 16 c0'1lpletou malS Pequillo Capela

São Francisco do Sul
'\ Oliveira Filho --- amigo, honramo-nos em

um ano a mel)ina Ilca Lo· A serviço esteve n�sta
.

o oficio em' que Por noticia' de fonte Progenitor do ilustre dr. tel-o como colega nesta renzen. ciöade' e em Blumenau, o

essa entidade de classe particular, tivemos co- Ary Pereira' e Oliveira, tenda de trabalho pelo en-
. Na tl�ta de 17 comple- .snr. Pequillo Capela, digno

nos dá ciencia da elei-l nhecimento do falecimen- acatado Juiz de Direito grandecimento do munici- tou mQls um ano a snrtã. escriturario na Alfandega

ção de seus novos dire-l to .r��entino, ocorrido á§ I desta CO�3:rca, dei.xa oPio
_

e, ás inumeras felici- Amazilda da Costa, filha de São Francisco."

tores, que são, os snrs. prImeIras horas da ma- sr. FranCISCO Perelrll e taçoes que pela passagem
Frederico Correa Lenz- nhã de 19 do corrente, Oliveira Filho, viuva, dez

I
dessa data recebeu, jUflt.a-..• Presidente, Felippe Mus- do estimado cavalheiro filhos homens e uma fi- mos as do «Cofreio !,Ido .

.

-

81se-1. vice-presidente, Ju- sr. Francisco Pereira Oli- lha. Povo».
.

. Clinic8 �e OI�os OU'UI'dO'S" n�rl'l" fi�rD!lnt!l
lio Conforto, 2. vice,'Fran- veira :Filho, que exercia Para assistir aos fune': '.

.,
. U. ' u

'.
u u U

"cisco Maia, 1. secretario, com competencia e zelo rars do í1ustre morto, s.e- Dr
..
Paulo Medelr�s .' Dr. Arlninio Tavare.-o

José No�rega Pereira-2. invulgares altas funções guiu, acompanhado de �o dia. 21 fes!e!ou seu,
�

§.ecPetarIO, Jorge Zattar< doMinisterio da Fazenda sua exma. família, para
amversarIO natal�clo o sr. Professor Catedrat

..

iCo de Biologia do lostittuto ,de Educação de Florianópolis

IJunior-1. teS'Oureiro e l\fa- _emFlorianopolis.Descen: Florianopolis o dr. Ary Dr. Paulo �edelros� a.d-
Ex·Chefe dO���;I���sd�I���ld:d;ir�;g��g�ladoaó;�IT:,cl.alid"de no .

noelAraujo-2. tesoureiro.' dia o extinto de tradicio- Pereira. Oliveira. A' en.- 'v,?g�do, resldent� er!} Jom'"
.

Assl�tente do:pr,ofessor David Sanson, no Rio de Janeiro.

O Conselho Fiscal ficou' nal familia sendo' filho lutada família, apresent�- vJfle. e com escflto.no nes.: Ex·lf)terno, por concurso, da Assistencia Pública do -Rio cÍe Janeiro
I constituido dos senhore's do saudosd CeI. Pereíra mös nossas COndolencÍlls ta Cidade. .

'.

.'.

J
'

Al
. ,

.
I)

formado pela Faculdade de Medicina da

?Se ves de Carvalho; e Oliveira, antigo Sena- pelo rude golpe, com que D. Undina Espin'dola Platt U' 'd ddR'

FIlho, João Anunciação dor daRepublica e Gover- foi atingida..
..... .

ßlverSI a e o .lO de Janeiro

Maia e!WillySchossl�n...d{ nador'do Estado.
No dia 20 do c"Ot-rente BLuMENAU STA. CATARINA

"'I registou seu· ·aniversario... .1

\

o Ano da Vitória
/

�ll�t� ua �iaa � Ill�r�� a��rmai�
Destinado a enfrentar, dar, combate e ven

cer por fim o influxo deletério que uma situa- .

ção de inflação, forçosamente, acarretaria á
estrutura economíca do paiz, o governo da Re-

. publica, acaba de concluir a redação final do
projeto da lei, que estabelecerá um imposto'
sobre os lucros anormais que, se estão verí
ficando em virtude das 'condições atuais do
mundo.

'

Depois dê varias semanas de consultas' e
entendimentos entre as classes mais abastadas
do paiz e os orgãos tecnicos do Ministerio da
Fazenda, chegou-se á uma solução que pare
ce consultar os interesses da grande industria
e do alto comercio.

"

Não conhecemos ainda, por não ter sido
publicado, o texto do Decreto. .'

Entret�nto, temos absoluta certeza de que.
o Decreto, Inspirado nos louvaveis propositos a

que se destina, estudado com críterío e patrío
tísmo, pelos que têm a seu cargo os destinos'
do paiz, aproximar-se-á tanto quanto possivel
da perfeição.

Em verdade, em artigo 'que escrevemos
ha uma semana, tentamos demonstrar quão in
justificavel era a inquietação provocada, nas

altas esféras do comercio e da índustría pela
decretação da medida, que incontestavelmente
-víría beneficiar a todos, especialmente os-mais
favorecidos, mormente, si se levar em conta
que se tornou praxe no Brasil" o aumento ge
ral do custo da vida, cada vez que um impos
to novo, GU novo aumento de imposto taxasse
qualquer. produto.

,

. No caso.a inquietação' deveria ter partido
das classes consumidoras, que em ultíma ana
lyse, baseada naquela praxe, era sobre quem'
recairia o onus do imposto.

'.

Sí (jom .a entrada em vigor do imposto.so
bre lucros. <anormais, aumentar ainda mais o

'custo da vida, que convenhamos' já atingiu o

maximo, estamos certos que & medida' 'não
produzirá o efeito desejado;'

Tornar-se-á não um inimigo, mas um fator
a mais, em favor da inflação.

.
Todavia, estamos seguros que a par dame

d!da altamente patriotica, oportuna e necessa

rIa, que as proprias classes atingidas, aplaudi
ram e se prontificaram a cumprir, o GoverÍlo
da Republica, patrioticamente inspirado nos
altos propositos de bem servir á patria, toma
rá, como sempre, a seu cargo a defeza dos n
teresses do povo, das classes consumidoras
não permitíndo em absoluto que aumente �
situação de aflição em que já se encontram
situação esta que tende a melhorar em razã�
das medidas postas em, pratica pelh Governo.

c'

M. T.·

Comu�icações

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R�PilrDl ii uma I�i Edital de Lei
lão

O
E DERIVADOS E SI BE-

Doutor Ary Pereira
Oliveira, Juiz de Direito BIDAS ALOOOLIOAS
da comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa De ordem do sr Cole
Oatarina, Brasil, na for· tor, torno publico que
ma da lei, etc. no presente mês de Ja-

Faz saber a todos os
neiro arrecada-se nesta

que o, presente edital de Coletoria, o imposto aci

leilão.) com o prazo de ma referente ao 10. se

vinte (20) dias virem ou
mestre do vigente exer

dele conhecimento tive- cício.

rem ou intere-ssar possa, Os, contribuintes que

que, findo êsse prazo ha deixarem de pagar' no

de ser arrematado por prazo referido, poderão
quem mais der e maior satisfaze lo no proximo

Ilance oferecer no dia 28 mes de Fevereiro com a

do corrente
'

mês, as 10 multa d.e 20%• ,

horas da manhã, o) bem . Termman�o os pr�zos
penhorado a CARLOS CItados. serao extraidas

FRITZ VOGEL, na ação I
as r�s'pectivas certidões

ordinária que lhe movem
de dívidas para ter 10-

PEDRO BROES,DA SIL- gar a cobrança executiva.

V A E SOFIA VIEIRA Coletor-ia Estactoal ele

EGGERT, abaixo descri- Jaraguá do Sul, 2 de Ja-
minado. neiro de 1944.

atual dificuldade e eleva
dos preços nos ma

teriais de construção, as

mesmas se tornam quasi
impossiveis, não levando
ainda em conta, a falta
de inquilinos pera predios
cujo aluguel passe das
possibllidedes economicas
de uma classe media como

e a da maioria dos inquili
nos em Iaragué.
Essas medidas, e algu

mas outras que ainda ire
mos detalhar em futuro,
levam, os que podem, a

não construirem por falta
de inquilinos pare um alu
gueI compensador e, aos
que querem, pera ter um

lar proprio, a correrem pa
re fóra da cidade. São
exigencias inoportunas, pa
ra as construções na cida
de, que estão fundando
as pequenas vilas na zo

na rural que a 'circunda
tais como Estrada Iaragué
Esquerdo, Estrada Irepo- 1.) - Um terreno sito
cú e Estrada Nova. nesta cidade, á Rua Ma-
A divisão da cidade em rechal Deodoro da Fon

zonas pera efeito de regu- seca, fazendo frente na

lar e dar norma geral às mesm 1 rua, fuudos com DA SE
construções, foi uma op- terras de Frederico Bar-

-

rima idéia, mas pera evl- tel Junior entre terras dinheiro
ter a fuga das construções de Varg ilio Rubini e as

pare fóra da cidade, é de Henrique Krause, cou- PARA PARTICIPAÇÃ.O DE BÔA
preciso contemporisar, es- tendo a area total' d e INDUSTRIA, OU MEDIANTE HI

pecialmente nas 2a. e êa, 250 I metros quadrados, POTÉCA. - MELHORES INFOR

zonas, onde não se com- avaliado em cr,$10.l 00 (,O. MAÇÕES NO ENGENHO
preende a construção ex- Oujo bem constante do RAU LTDA. - JARAGUÁ
clusiva de 4 merros fóra auto de avaliação e edital DO SUL CÀIXA POSTAL 6
do alinhamento, pois ali de folhas dos autos da

' '

_

po�em muito bem ser 10- referida ação ordinaria,
cellsadas pequenas casas

I
será levado em publico

comerciais, barbearias, �tc. leil�o de �enda e arrern a

ou mesmo pequenas in- taçao ASRII11 sor
á

o l'efe
dustríes, as quais exigem rido bem arrematado por
predios a beira das ruas. quem mais der é maior

lance oferecer, no d ia, ho
ra e lugar acima mencio
nados, podendo o mesmo

as
se r examinado por quem
illteresse tiver, á rua Ma-
rechal Deodoro da Fon
seca, onde S8 acha loca
lisado dito bem. E para
que chegue a noticia ao

conhecimento de todos,
se passou o presente edi
tal, que Rerll afixado as

portas do Forum no l u-

o que to�as
�onas �e casa

�evem. sa�er

Edital

2a', pagina

O Conselho Adminlstra
tivo do Estado aprovou o

decreto da Prefeitura Mu
nicipal de Iaragué, que
dispõe sobre a delimitação
e regulamentação das cons
truções na zona urbana
do municipio.
Em prir.cip'io, tal lei é

de grande necessidade,
pois traça normas geraes
sobre as construções e

divide a cidade ém zonas

para esse fim, e, como

tudo o que vem por or
dern em um problema,
sómente mereceria aplau
sos se não tivesse alguns
senões.
É verdade que o assun

to envolve um problema
de grande írnportancia pa
re o ritmo das constru

ções na cidade, precisan
do, assim, de conheci
mentos tecnicos em geral
que não temos pare po
der fazer uma critica nes

se terreno.
A cidade que está em

pleno desenvolvimento
precisa de normas geraes
pera todos os seus ser

viços, mormente o das
construções, evitando pa
ra o futuro demolições ou

indemnisações por falta
de previsão no tempo o

portuno.
Não nos queremos re

ferir aqui sobre o« deta
lhes tecnicos necessarios
ás construções, especial
mente no que se refere a

esretlca e exigenclas sa

nitarias, mas tão somen

te, tazer alguns reparos
sobre a oportunidade da
lei no que se refere a lo
calização de predios nas

zonas, e o que abrange a

parre economica de quem
precisa de uma casa.

E' sabido que em Iara
guá existe uma aguda
crise de habitação e uma

falta de cuidado no que
se refere ao saneamento
da cidade infestada de
mosquitos.
Aquela, tem sua prove-

niencia em grande parte C h "d
devido a situação criada

orno con ecer o� tecI os de
lã - Repetidamente surgem

com a guerra em especial casos de duvida sobre
e, em segundo plano, a sl um tecido é de fato de
falta de compreensão da lã. Para comprovar a
necessidade de incluir nos identidade do tecido use
planos de construções se o seguinte método:
certos detalhes de referen- Queimando o fio do teci
cia a saude publica, esta, do, si for lã, cessará de
nos perdoem a franquesa, arder tão depressa se a
é falta de amor ao pro- fástar da chama, forman
vimo e uma exigencia le- do uma mdssa carbonífe'
gal que regule o assunto,

ra na ponta. O cheiro do
Dissemos falta de amor fio de lã queimado é ca

ao proximo, porque ha pro- racteristico do cabelo quei
prietarios que possuem mado. O fio de algodão
terrenos baldios e mesmo

construidos, bem no cen-
queima durante alguns
instantes depois ,de afas

tro da cidade, que nem tado da chama e não des-
siquer uma vês por ano prende odor algum.
se dão ao trabalho de
fazer neles uma limpeza, Como conservar orquideas -

sendo fócos de criação Para proporcionar maior
de mosquitos, e'" a admi-' duração ás flores de orqui
nistração não tern um dis- deas cortadas, devem as

positivo que os obrigue mesmas ser colocadas
a limpeza e abertura das num vaso de agua distila·
valeta e depositos �e (1- da onde se tenha previa
guas estagnadas. mente colocado um peda
Mas deixemos esses casos ço de carvão de lenha.

'

para tratar do principal, "

que é fazer alguns reparos Para tuar as manchas de ovos

ao projeto de lei aprovado. As manchas de ovo da

Não nos parece opor- roupa, removem-se usando

tuno que somente se pos-
o sal humido que deve

sam fazer construções no
ser esfregado sobre as

alinhamento e com dois manchas.

pavimentos nas ruas José Para limpar objetos de prata
6onifacio e Presider:te' E- Usa-se o seguinte proces
pitacio Pessoa, como es- so para limpar os objetos
tatue o projeto a dias de prata. Mistura-se meia
publicado nesta folha isso libra de sal soda em oito

porque, essas vias publicas, litros de agua e põe-se a

não são destinadas a vi- ferver. Depois mergulham
da comercial, mas tão so- se os objetos nessa mis
mente a residencias par- tura e após alguns minu
ticulares. Alem do mais, tos lavam-se com agua e

nessas condições e na sabão.

IMPOSTO SI TABACOS

,

ESORIVÃO,
Heleodoro Borges

É a pomada
ideal OURA TO
DAS AS FERI
DAS, tanto huma
nas como de ani
mais.

NUNOA EXISTIU
IGUAL

A Farmacia
Cruz, de Avaré,
(S. Paulo) curou

com a «MINAN
OORA» úlceras

que nem o 914 conseguiu curar.

Dila. Oarolina Palhares.de Joiuville, curou

com UMA RÓ LATINHA, umaFERIDA DE 9
ANOS! Tem havido centenas de curas seme

lhantes l-! ! Adotada em muitos hospitaes, ca

sas desaude e clinicas particulares.
AVISO B1PORTANTE: - A verdadeira

<Pomad aMinancora> nunca existiu a não ser

em suas latinhas originais com o emblema
simbólico acima. Recusem imitações! Exijam a

verdadeira MINANCORA em su alatiuhaoriginal.

I
REPAH.EM BEM AO OOMPRAR!
É um produto dos Laboratorios «MINAN·

CORA» de JOINVILLE.

{?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::�..

FER RARJIA\.

Fabricação de Ferramentas 19r'icolas:
SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183 ./

gar de costume, e publi
cado pelo jornal «Correio
do Povo', qUA se editt\::

::

nes ta ci d 3 d e. Da d o e pas -

'.:;::::::::::::::: ::::;::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::.:

sado nesta cidade de Ja- �......................................,_"..........................,_"...........,_"...�..............................

raguá do Sul, aos cinco
dia s do mês de Janeiro
do ano de mil novecentos
e quarenta e quatro,
Eu Ney Franco, escrivão
o subscrevi. [assinado]
Ary Pereu:a Oliveira
Juiz de Direito da Co
marca». - Está conforme
o original, do que Hou íé §(fJ)(CKIE[))!ID!E KGlUJ1§§[Y llIDAo
Jaraguá do Sul, 5 de _

,Janeiro de 1944.

O .: ,- _ Ney Franco RIBEIRÃO MOLHA -
- J A R A G U Á

eSCll\aO ............................................................� ..............................�..............................

Caixa Postal, 1 e 2

R A G u AJ A

míld�iríll �m IÓfOl
Compramos de Diversas Qualidadas

r\�

Cantoneiras
para fotografias

lPu 4K Q(!J.Q?i@[!aC.":a$!l.:g;;,f'$QpttCfhg;P-Q?rtsF••�••

" ,

�1AMA '

K�·

Farrnaceuticos -- Fabrica de Pregos - Estaleiro

Secção de Despachos - Navegação,

-

Recebeu Tipoorafia Avenida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL N. 1609
Bruno Kreutzfeld e Lin

da Hornburg.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em Ja-
,

raguá do Sul, em vinte
e nove de dezembro de
mil novecentos e qüinze,
domiciliado e residente
neste distrito em Rio da
Luz, sendo filho legitimo
de Guilherme Kreutzfeld
e de Ana L. Kreutzfeld.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu em Ja
raguá do Sul, em cator
ze de maio de mil nove
centos e vinte e tres, do
miciliada e residente nes

te distrito em Rio da Luz,
sendo filha de ErvinHorn
burg e de Berta D. Horn
burg.

I

praça DOIS lUMlnßRfS OH
WALDEMAR LUZ, ofi- bDoutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito Scieneia Unidade EconomicadoBra�i1. No

.

I d R C da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa III Congresso de Brasi-
cie o egisto ivil do U U

Ad' L
.

1 CA
D d Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. ttesto que o prepara o Iídade, O sr. onva a-
isrríto e Corupá, Mu- PEITORAL DE NGICO D d DF A Z S A _B E R a todos os que o presen-

� A, mara, iretor o epar-
nicipio de Iaragué doSul,' PELOTENSE d 'I E d I d E
faz saber que pretendem' te edital de primeira praça, com o prazo de trinta ,o 1 ustre tamento sta ua e s-

casar. (30) dias virem ou dele conhecimento tiverem ou in- tarrnaceitico Domingos da tatistica, produziu u:rpa
reressar possa, que findo esse prazo. ha de ser arre-

Silva Pintu, em vista de brilhante conferencia so

matado por quem rnais der e maior lance oferecer, sua torrnula, deve, ser um bre O tema «Unidade

Henrique Goestemeier e no proximo die 24 de fevereiro, as 11 horas, o bem bum medicamento, que d- ve Economica do Brasil»,
Elsa Kiefer. penhorado a Julio Dernarchl, na ação executiva fls- ser aconselhado nas attec. merecendo os mais en-

Ele, solreíro, lavrador, cal que lhe move a Fazenda Estadoal, a saber: ções broncho-pulrnonares. O tusiasticos e justos aplau-
domiciliado e residente Um terreno sito nesta comarca no lugar deno- referido é verdade, pelo qne sos.

nesre distrito, com vinte e minado Iaraguà.Alro, ccnfrontãndo ao Norte,' Leste passo o presente. O distinguido íntele-

sete anos de idade, nasci. e Sul com terras de quem de direito, e a Oeste com
Pelotas - DR. BERCHON tual catarinense acaba

do nesre distrito em dez ! as de Leandro Lenzt, com a area de 52.7797/9 rne-
Eu abaixo assinado,' dou- de enfeixar em um Iívre-

de maio de mil noveccn- rros quadrados, avaliado em cr.ê 600,00. tor -ern medicina pela impe- to a sua primorosa ora-

tos e dezeseis. filho legi- Cujo bem constante do auro de sequestro e auto de rial L\caJemia do Rio de la . ção, tendo a gentilesa de

timo de Teodoro Goeste- avaliação dos auros da referida ação executiva, será neiro etc nos ofertar um exemplar
meier e de dona Marta levado em primeira praça de venda e arrematação Atteste que tenho empr"- O que muito agradece
Trauer Goestemeíer, do- em hasta publica, pelo valor total' de cr.ê 600,00 seis- gado em minha climica [las mos.

,

miciliados e residentes nes centos cruzeiros. - Assim será. o referido bem arre- bronchites guer simplemente ßssistencia a menores. Dó sr.

te distrito. matado por quem mais der maior lance oferecer, no catbarraes quer de tunda ee- Dr. Alves Pedrosa, digno,
Ela, solteira de profis- dia, hora e lugar acima mencionados, podendo o tomatico o preparado 'PEI- Juiz de Menores na Ca

são domestica, domicilia- mesmo ser examinado por quem Interesse tiver, no TORAL DE ANGICO PE- pital do Estado, recebe
da e residente rieste dis- lugar Ieragué-Alto, onde se acha localisado dito bem. LOTEN'iE, do illustre phar mos' diversos folhetos
trito, com vinte arios de E pare 'que chege a noticia ao conhecimento de to- maceutico Domingos da Silv I contendo as conferencias
idade. nascida em Bela dos, se passou o presente edital que serà afixado às Pinto tendo obtido vantagens feitas por ocasião da «Se

Aliança, rieste Estado em portas do Forum, no lugar de costume e publicado incontestáveis acoroçoando- mana da Criança», em

seis de setembro de mil pelo jornal local «Correio do Povo», Dado e passe- me a lancar mão desse meio outubro ultimo naquela
novecenros e vinte e rres, do nesta, cidade de Iareguà, aos dezesete dies do therapeutico muito trequen- cidade.
filha legitima de, Wilhelm mês de janeiro de mil novecenros e quarenta e' qua- temente, sempre com resulta- Um deles, publica o

Kiefer e de dona Emilia tro Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi. - (assl., do proticuo e incontestaael. discurso pronunciado pe
Kiefer, domiciliados e re nado) Ary Pereira Oliveira- Juiz de Direito da' co- Pelotas - Barão dos San- lo culto magistrado na

EDITAL N, 1610 sidentes neste distrito. marca». - Està conforme o original, do que dou fé. tos Abreu sessão inaugural da «Se-
Bertoldo Enke e Hilda Jaraguà do Sul, 17 de janeiro de 1944, Firma reconhecida pelo nota- mana da Criança» e a

Grützmacher. Apresentaram os doeu-
'

O escrivão - NEY FRANCO rio A. E. Fieber palestra pronunciada no

Ele, brasileiro, solteiro, mentes exigidos pela lei. Licença N 5 I [ de :Março. «Rotary Clab», e os de-

lavrador, nasceu em Ja- Si alguem souber de '---------�-/'----------- de 1906. mais transportam ao pu-
raguá do, Sul, em vinte algum impedimento opo-

Grup'O E I Deposito gera!: LAB,ORA- blico as conferencias dos
e oito de julho de mil nha-o na forma da lei.

• ,
" sec ar I

TORIO Plc:ITOJ{AL DE drs. Aldo Avila da Luz,
novecentos e dezasete, Lavro o presente pare ANGICO PELOTEMSE - advogado do Juizo de

domiciliado e residente ser afixado no legar do "São José" _ Corupa' Pelotas - Rio G. do Sul Menores sobre o tema:
neste distrito em Tres costume. .

, Vende-se em toda a parte. «Os abandonados nas cí-

Rio.s. do Sul, sendo' filho I
Corupá, 1Q de j_aneiro. dades», Desembargador

legítimo de Alvin Enke de 1944. _ ,

A diretoria do Grupo Escolar "São José" des-
_ Urbano Müller Sales, so-

e de Ana M. Enke. WALDEMAR LUZ re Vilf�ih convida os serihores pais a matricularem Declaraçâo I
bre �(O conceito moder-

Ela, brasileira, solteira, Escrivão, seus lOS. no da delinquencia [uve-
lavradora, nasceu em Ja- Nos di�� �5 26 e 27 serão marriculados os A abaixo assinada de- nil e seu tratamento»,
raguá do Sul, 'em vinte alun�'s que .Ja trequentararn o estab�lecimento no

I
clara .que o seu t�r'reno professor João Roberto

e seis de novembro de Manoel F. da Costa ano anterior; em 28,,29. e 30 os candl,datos novos. n>cebld? por herança P_:- Morreira, sobre «A esco-

mil novecentos e deze- . ,I O_s pais ou responsaveis que, por rnonvo qualquer, lo Ia leoimento d e sua mae la e o abandonado» e

nove, domicilíada e re- S. A. I nao I?.?derem matricular âs�crianças nos dias citados. Joana Luiza de Souza, do medico Dr Polid�ro
sidente neste distrito em Come cio I d t' podera? apresentar-se mais cedo. Solicita-se porem, no inventario procedido Ernani S. Tiago presi-
Tres Rios do Sul, sendo

r e n us rIa
que ?te 30 do corrente, todos os candidatos; sejam a 15 fevereiro de 1912 em dente da Socied�de Ca-

filha 'legitima de Eli, di- AVISO AOS SUBSCRI� íliatrJ�ulados. conforme desejo do Departamento de São Francisco, cujo te,r- tarinense de Medicina

go, Emílio Grützmacher TORES DE AÇÕES Eduçao ..
Os alunos novos devem apresentar certidão reno, acha·se ,situado em sobre «Os menores alei�

e de Berta K. Grütznia- Por, este aviso ficam de na.�clmel�to,. .' Corô? B�nita ho.j� .

Ilha jados».
-

cher. convidados os senhores 1':\ matrIcula dos candidatos para o Cur'so Com- da FIgueIra mUnIClplO de

subscritores de acões da plementar terá inicio no dia 5 de fevereiro, deverão Jaraguá do Sul; acha-se

sociedade anonimà acima os alunos apresentar atestado do 4°. ano ou do 1°. iltualmRnte desembaraça-'- �oooooooo��m�:r�oooo
mencionada, para a: pri-

ano COfP.plementar;' certidão de nascimento e do e em dia �om os im-

meira asssembleia geral çr.$ 5,00 para o requerimento, postos em Paratí

que terá por fim a no-

.

Irmã SERENA BOENIG Ilha da Figueira Mu de todas as côres na

meação. dos treis peritos 'diretora nicipio de Jaraguá, 4 de TIPOGRAFIA AVENIDA

que deverão proceder a
Janeil'o' de 1944.

avaliacão dos bens e di-

A PRACA
Alexandra Joana de Borba OOOOOOOOOOOO�OOOOoo

reitos,' com que parte dos
subscritöres pretendem
realisar €i integralisar o

•

capital subscrito, na for- Levamos ao conhécimen'to do comercio em ge-
mação da sociedade, bem ral e principalmente de nossos prezados freguezes,
como para a discussão que retirou-se de nossa firma o socio RICIERI
e aprovação dos estatu- MARCATTO, pago e satisfeito de seus haveres,
tos sociais, cuja assem-

tendo assumido o ativo e passivo da referida firma
blea 'terá logar no dia o socio

22 de Janeiro do corren-
te ano de 1944, as 14 no-
ras, na Estrada Itapocu- que
sinho, residencia do in
corporador, no Municipio
de Jaraguá do Sul,' Es
tado de Sta. Catarina.
Jaraguá, 3 de Janeiro

de 1944.
Manoel F. da Costa
Incorporador

Edital de primeira Livros e Revistas

Artur Müller, e Oficial do Re
gisto Civil do 1°. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil.

14-1-1944..

EDITAL N. 732

faz saber que compareceram
no cartório exibindo os docurnen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:'

14-1-1944.

EDITAL N. 1611
Waldemar da Costa e

Irmgard Schmelzer.
Ele, solteiro, comercia

rio, nasceu em Jaraguá
do Sul, em seis de julho
de mil novecentos e de
zenoVe, domiciliado e re

sidente na cidáde de São
Francisco, sendo filho
legitimo de Manoel Fran
cisco da Costa e de Wan
da Henschel da Costa.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, digo domesti
ca, nasceu ,em Blumeuau
em vinte e dois de agos
to de mil novecentos e
vinte e seis) domiciliada
e residente neste distri-

- to em Itapocusinho, sen
do filha legitima de Hen
rique Schmelzer, e de
Ana. Schmelzer, falecida:

17-1-1944.

PAPEL CREPON

MARCATTO

,

E para que chegue ao conhe·
cimento detodosmandei passar o --------------------------.....----- ----.----------------.....;..
presente edital que será publicado 17"1[�:�=====:=;======�::::::;============pela imprensa e em cártório onde �� ��
serSá. aflixado durabnte 15 dias.

�.;. /

�,".

I a. guem SOU er de, algum
Impedimento, acuse-o para os

Alin. 1...,..
"

IARTUR MOLLER, Oft""

'In�ustria . �e Calçados Gosc� Irmãos' S/A:
f"i:,. ACOS E ANÊMICO" I

JOÃO I
"

, SEPAO"N"
° FUTUPO

"Bo',nus. da' P,az"
", .iW .Ism ma.'mm .

continuará com o mesmo ramo de industr:a.
Agradecemos sinceram :nte á todos os nossos

clientes pela confiança, que,'sempre depositaram á
nossa firma social, e esperamos que continuarão á
depositar ao sucessor JOÃO MARCATTO, a mes
ma confiança.

Precisa-se "

Saudações Atenciosas

Cosinheiro OU Cosinheira
QUE TENHA BOA PRATICA DA ARTE

"

COLINARIA. PAGA-SE BEM,
EXIGE-SE REFERENCIAS,

INFORMAÇÕES NESTA
\

REDAÇÃO
, ,

, ,MARCATTO IRMÃOS

Grup_o Escolar "Abdon
MATRICULA

Batista"

SANDALETAS DE VERÃO

Cientifico a todos os interessados que a matri,
cuia neste estabelecimento eSTará aberta de 26 a 29
dQ corrente mês, das 8,00 horas ás 10,30.

Nos dias 26 e 27, serão matriculados os alunos
portadores de l:>oletins de promO'Çãp, e nos dias 28 e 29
serão arrolados ós novos candidatos.

Os novos alunos, que se destinam a os los
arios, deverão apresentar certidão de idade. \

É de grande 'conveniência para esta direção
que todos os_ mat'riculados se apresentem acompa
nhados de seus pais ou tutores.

As aulas reabrir-se-ão a 1 de fevereiro, funcio
nando das 7,30 às 11,30.

É obrigatório o uso do uniforme.

Jaraguá, 13 de janeiro de 1944

LEONOR DE' S. NEVES
Diretora

VINHO CRÉOSOTADO
"SILVEIRA"

ImplBp....... w:
Tou••
Resfriado.
Bronauite.

,
EscrofulOll.
Conva lescençlS

VTNHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚOE!.

I PARA SENHORAS II

����FA:=OS=PR=EÇ=O=S=.D=E=C=L$==2=O,=O=O=H=cr.=$=2=2,O=�=O=PA==���J

OFERECE Á SUA DISTINTA' FREGUEZIA
, '

I

UM LINDO SORTIMENTO DE

Tomem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura 'Municipal
'N. 117
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de Jaraguá
'DECRETO-LEI ) Anexo' ao 9rçamento da Receita para 1944.

Código
Geral DES 'I G N A ç Ã O

o

2 01 o

2 02 °
4 12 o

6 12 °
6 20 °

6 21 o

6 ,25 °

Cr.$'

6 7
Total

e-s

515.800,00 95,4
----------------------------------------

19,800,00 5,6----�------��--------------------------------------------------------Renda Imobiliaria 200,00
Renda de Capitais 800,00
Receita de Cemírerlos 8.000,00
Cobrança da Divida Ativa 2.000,00
Contribuições Diversas 1.100,00
Multas 4.000,00
Eventuais 500,00

TOTAL DAS DEMAIS RUBRICAS 16.400,00 � 16.400,00 5,0
TOTAL GERAL -1-6...· 4-0-0..;,0.;.0.;._...,s....5 ....6-0-0-,0-0--1...25....-40-0-,-0-0-5-0-4-8...0-0-,-0-0--1-9-.8"'0-0-,0-0-.:=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:=-=-=-=-:=-=-=-=-::=-=-:=--=5:5:0:.0:0:0:,-0=-0=-='c1�O=�O�,O

5% 15,2% 22,8% 55,4% 5.6% 100,%
ALGARISMOS DA RECEITA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS E TAXAS

. Sem Classificação O
Prop.riedade 1

, Circulação da Riqueza 2
Atividades de Contribuintes 5

. Resú,Itante da Atividade do Municipio 4

/

ass.) Renato ôans - Secretario ass.) Leonidas C. Herbster -- Ten. Prefeito Municipal

° 11 1 Imposto Territorial
° 12 1 Imposto Predial
° 17 5 Imposto s/Industrias e Profissões
° 18 5 Imposto de Licença
° 2� 2 Imposto s/a Exploração Agrícola e Indus-

trial .

° 27 5 Imposto sobre Jogos e Diversões
TOTAL DÓS IMPOSTOS.

1 21 4 Taxas de Expedienre :

1 22 4 Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos
1 25 4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos

TOTAL DAS TAXAS

Analise dos Ser"iços por Elemento -x-

Codigo
Geral SERVIÇOS

Pessoal
Fixo
O

Matertel
Permanente

2

Exercicio de 1944
Material

de Consumo
5

Pessoal
Variavel

1

O
02
04
07
09

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Governo
Admínisrr'açêo Superior
Serviços técnicos e especializados
Serviços Diversos

Cr. $ Cr.$Cr. $

16.200,00
9.000,00
19.800,00
17.400,00

5.000,00

Despesas
Diversas

4
TOTAL

Cr. $ Cr. s

5.000,00
ê.õoo 00
500,00

Cr. $

11.000,00
5.850,00
1.150,00

-

1.200,00

55�200,00
20.550,00
21.450,00

J"' 18.600,00
5.000,00 95.600,00 17,4

1
10
11
1'2
15

Tot 'a I
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

Admínlsrraçêo ôuperíor
Serviço de Arrecadação
Serviço de Fiscalização
Serviços Diversos

6.000,00
4.800,00

62.400,00

12.600,00
590,00

19.800,00

9.000,00

2.000;00

19.200,06

800,00

5.100,00
52.790,00 10.800,00 5.900,00 9,0

2
24
25
28
29

Tot a I
SEGURANÇA PUBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL
Asststencla Policial
Serviços Diversos de Segurança Pública
Subvenções, Contribuições e Auxilies
Assistencia Social

5.000,00

Tot a I

2.000,00

5.600,00
4.576,50

10.400,00

1�.600,00
9,190,00
4.800,00
22.900,00
49.490,00

5.000,00
5600,00
4.576,50

10.400,00
5.000,00 4,0

5
50
55
54
58

,

EDUCAÇÃO PUBLICA
'Adminlsrreçêo

'

Superior
Ensino Primário, ôecundérío e Complementar
Orgãos Culturais
Subvenções, Contribuições e Auxilios '

Tot a I
, 6.000,00

5.000,00
40.898,40

5.000,00

4.000,00

I

18.576,50

540,00

5.800,00
11.860,00.

21.576,50

7.540,00
40.898,40
6.800,00
11.860,00

12,240.898,40
4
41
49

SAÚDE PUBLICA
Assterencíe Hospitalar
Serviços Diversos

5.000,00

4.000,00
•

16.200,00

,16.278,00

67.098,40

5.000.00
16.278,00

Tot a I 5.000,00 5,5
5
51
52

FOMENTO
Fomento da Produção Vegetal
Fomento da Produção Animal 1

lTot a I
6
64
69

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
Industrias Fabris e Manufatureiras
Serviços Diversos 5.000;00

1.500,00
2.500,00

16.278,00

2:600,00
1;800,00

19.278,00

2.600,00
1.800,00

'l,j

r
4.400,00

15.000,00
57.00000

52.000,00

67.000,00

8.000,00
16.000,00
16.040,00
40,.040,00

200,00
20.000,00
5.800,00
28.696,00
8.600,00
61.296,00

179.890,50
52,7%

4.400,00 0,8

1.500,00
5.500,00'

5.000,00 4.000,00 \ 1,27.000,00

12.000,00
49.000,00
144.221,50
16.040,00

Tot a I 121 '421,50 221.261,50 40,2

200,00
25.000,00
5.800,00
28.696,00

, 8.600,00
Total
Total Geral 11.000',00 550.000,00

64.296,00 11,7
100,0

8
80
81
82
98

9
92
95
94
98
99

Tot a I
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Adrnlnisrreçêo Superior
Construção e Conservação de Logradouros Públicos
Construção e Conservação de Rodovias
Iluminação Pública

4.200,00
26.000,00
91.221,50

7.800,00

7.800,00,

ENCARGOS DIVERSOS
Indenizações,. Reposições e Restituições
Encargos Trensírorios
Premíos de Seguros e Indenizações por Acidente
Subvenções, Contribuições e Auxilios
Diversos

'

5.000,00

5.000,00

2% 100,0% '

149.888,40 142.221,30

ass.) RENATO SANS

Secretario
ass.) "LEONIDAS C. HERBSTER

Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



22 de Janeiro de 1944CORREIO DO POVO

Prefeitura Municipal de Jaraguá
REQUERIMENTOS DESPACHADOS Edital

DE PRIMEIRA PRAÇA

Banco Inällstria e Comercio
de ,Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO, 6.000:000,00Dia 30/12/43.. O Doutor Ary Pereira
Oliveira, Juiz de- Direito
da Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Catarina.
Brasil, na forma -da I.ei,
etc.

-

Agencia: JARAGUÁ

I'

6.633 _ Pedro dos Santos _ Requer rransfe
rencia' pera Eugenio Mathedi, imposto seu carro de
lavoura - Idem, idem.' ,

6.634 - Erelka Wolf _ Requer licença constru

ção rnaosoléo sepultura perpétuo de Ilka Wolf - idem.
6.635 _ Ricardo Kreutzfeldt _ Requer baixa FAZ SABER aos que FILIAIS BM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,

para 1944 imposto seu carro Indusrrtal _ Idem.' o presente edital. de prí- Lages e Rio do 'Sul AGBNCIAS BM: Jaraguá, Caçador,6.636 _ Emilio Blank' - Requer transferencia meíra praça, com o pra- Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
pare Carlos Walter imposto carro um animal - Idem. zo de trinta (30) dias ví- Peixe, Sã(, Francisco, Tubarão e Porto União SUB-AGBN-

6.637 - Willy Zickuhr - Requer transferencia rem ou dela conheci- CIAS BM: Indaial, Hamouia, São Joaquim 'e Tijucas. BSCRI
para Adolfo Millnitz, imposto sua bicicleta .- Idem. mento tiverem, que, Iín- TORlOS BM: Ccncordia, Gaspar, Taió e Urussanga. BM

6.638 - Ricardo Iark _ Requer baixa pare do esse prazo, hão de INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri-.

1944 imposto sobre -venda de ferragens a varejo _

ser arrematados por nho e Araraoguá.·Idem, idem, idem. quem maís . der e maior
6 6"9 D L M' C

.

Rb' Faz todas as operações bancarias no Paiz, como
. u - r. evy Iro arnelro _ equer aI- lance oferecer, nó dia 4

xa pera 1944 imposto sobre consultorio médico -

de fevereiro, _pröximo cobranças, descontos e caução de titulos de expor
Idem, idem, idem. 'I --

vindouro, as 10 horas da tação e outras operaçõés d e credito; passes para
6.640 . - Leopoldo Wulff --Requer licença cons- manhã, os bens perten-

as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

trução xíqueíro fundos terreno de Ema Wulf, sito á centes ao espolio de ABONA EM 'C/CORRENTES OS SEGUlI'JTES JUROS
rua Duque de Caxias Hansa - A titulo precario, Selma -Carolína Keiser,
como requer, não devendo entretanto criar rnaís de no ínventarío em que é A disposição sem aviso, com retiradas livres para
dois animais e manter o xiqueíro, em absoluto esta- inventariante A 1 f r e d o quaisquer importancias 20/0
do de asseio, sob pena de ser tornado sern efeito Henrique Guilherme Keí- Com aviso previo (retiradas diarias até
es"ta licença. ser, sendo que a venda

.

1.000,00)
6.641 - Tárcio ôklba - Requer baixa pera dos bens em praça pu- Deposites Populares Limitados (até 10

1944 imposto sua fábrica de café molde _ A' viste blica, será feita para o mil cruzeiros) deposites iniciais a

da informação, como requer. pagamento das dívidas partir de 20,00 subsequentes a-

6.642 _:_ ôrenlslau Vitachik - requer rransfe- do espolio, bens esses partir de 5,00' 4 %

rencia para .Frederico Banderlew Iunior imposto sua que constam do seguiu- Prazo fixo de 6 meses 5 %

casa sita á \rua, 7 de setembro, Hansa _ Idem. te: Pra7.0 fixo de 1 ano 6 ö/o
6.644 _ Bernardo Karsten - Requer baixa pa-, . Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

ra 1944 imposto seu carro industrial - Idem. .t. 10) -;:Um terreIfo sito A economia é a base da prosperidade6.645 _ Alvaro ôtighen _ Requer baixa pera nesta" cidade a rua: Mal.
. .

1944 imposto sua oficina de seleiro sita á estrada Meodoro da Fonseca, Deposite as suas economias no

Rio Cerro - Idem, idem. fazendo frente com 15 BANCO INDUSTRI� E COMERCIO< DE SANTA CATARINA S. A.
6.646 -'- Luiz ôchuerze - Requer transferencia metros na mesma rua; H O R. A R! O: - Das 9,;30 ás 11,30 e das 14 ás 15

pera Frederico Schuerze, terreno com 37.500 m2 sito fundos com 75 metros
,,'

ci estrada Francisco de Paula - Idem. com terras de Artur
6.647 - joão Sdregotr _ Reque"r transferencia Carstens, entre terras

���....----.���
seu nome blcíclerá adquirida de Helena Dornbusch de Fr:eym�ndo. Freygang Pet -o 11·na- Idem, idem. e as de RIcardo Jensen, A-

Dia 3t/12/t943 com a area de 1.125me-
\ tros quadrados, avaliado

6.648 - Paulo Sohn _ Requer baixa pare 1944 im- .em Cr$ 4.000,00.
.

posto sua fábrica de charutos _ Idem. 20) - Uma casa de
6.649 - Primo Leoni - Requer transferencia material, recem-constru-

para Luiz Leoni imposto sua bicicleta - Idem. ida no mesmo terreno,
6.651 _ Bernardo Grubbe -:-: Requer averbação avaliada em Cr$ 25.000,00

sua filial em :Hansa pare Grubbe & Cia. Lrde. _ Total Cr$ 29.000,00.
Idem, idem.
,... CUJ'os bens constantes

6 6�2 Rb' t M' lk
..

.., b
.

h
'

R- . . Em todas as- Farmacias, Drozarias e Perfumarias -

. u - o er O· Ie e' uO nn o - equer do termo de declarações �

baixa pare 1944 imposto sjlndustries e Profissões e auto de avaliação dos
(Agiota) - Idem, idem' referidos autos de ínven- �.......,....,...,..�������

6.653 - Cooperativa dos Ferroviarios Cerart- tário, serão levados em
nenses Requer baixa para 1944 de seus impostos primeira praça de venda
- Idem, idem. e arrematação em hasta

.
6.654 - Nilton Wendorff - Requer licença es- publica, pelo valor total

tabelecer-se com marcenaria á estrada Isabél .- Idem. de Cr$ 29.000,OQ - vinte
6 �6 R d lf E R I' TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO.óU -- o o o g�'ers - equer Icença es- e nove mil cruzeiros. _

V Após longos 'estudos foi descoberto um remédiotabelecer�se com alfaitataria á êlvenida Getulio ar Asaim serão os peferi- . ,de componentes vegetais. que permite fazerum

H
,. ...

Id
.

d
'; tratamento com ótimos resultados das hemor·gas, ansa - em, I em., - dos bens arrematados roidas e varizes. HEMO - VIRTUS é o nome.

6.657 - Artur Sohn -: .Requer licença estabe· por quem maI's der e
dêsse remédio que. para hemorroidas,·intemas
e VARIZES. deve ser tomado na dose de trêslecer-se com -uma ferraria á rua Tiradentes, Hansa maior lance oferecer, no colheres de chá por dia. Para as hemorroidas

Id d d externas. usa·se o H EM O·

J
- em. i em, i em. dia, hora e lugar acima VIRTUS,pomada.Comecehoje

6.658 _ Ernesto Krallshaar � Requer baixa mencionados,
-

pogendo =:"�oe��ibcl�':Wá�n;�c"o�tr��=
para 1944 imposto se.lI atelier-fotográfico sito á rua os mesmos serem.. ex.a- do na sua farmácia. peça·o ao v·

:iS
!:"-:'.::

. Depositario: CAIXA P. 1874 (UM.
m !!Is '0.,Nereu, Ramos, Hansa - Idem, idem.' ,

minados por quem inte- OITO·SErE.QUATRO). S. Paul '. Wh �� .,

.•.
_'

'6.659 _ OUo Lipinski _ Requer licença esta- resse tiver, á Rua Mare-
" u�__..J""••,,- _�0<��'�'",��belecer-se com casa de Fazendas a vareio á estrada chal Deodoro da Fonse-
� ,,_ ��.Pedra d,Amolar,' Hansa - Idem. ca, nesta cidade, onde

6,660 - Francisco Mees - Requer baixa para se acham localisados di-
1944 imposto sua aHaitaria �- Idem. tos bens. - E para· que A.6661 _. Francisço Mees - Requer licença es- chegue a noticia ao con- V I S Otabelecer-se com casa

. de Fazendas a varejo á rua hecimento de todos, se
Duque de Caxias, ,Hansa - Idem. ,passou o presente edital

,
6.662 -- Geraldo Hermann - Requer baIxa pa- que será afixado no lu-

ra ,1944 imposto seu caminhãosinho Idem.
.

.

gar de costume ás 'por-
6.6�3 - Lothar Sonne.h?hl .-' �equer baixa pa- tas do Forum, e publi�. ra 1944 Imposto sua.�asa fIl�al �Ita 9 sua Mal. Deo· cado pelo jornal "CorreioI) doro da Fonseca e sobre negOCIante ambulante de do Povo", que se edita

Fazendas
.. -,- Idem�' " nesta cidade. - Dado e

, 6.664 .- M,' Oliveira. &.Cia, - Requerem baixa passado nesta cidade de
pa�a 1944 Imposto sua FabrIca de artefatos de ma· Jaraguá do Sul, aos cln-
deIra para calça�os -. Idem.

.
co dias do mes de janei-

'

6.665 - WIIly Mmze - Requer lIçença estabe� ro d-o ano de mil�-nove
lecer-se com botequim e. restaurante á Av. Getulio centos e quatro. Eu, Ney
Vargas, Hansa - Idem, Idem. Franco escrivão o subs

?666 - Leopold? �ulff - Requer baixa para crevi. (assinado) Ary Pe
1944 Imposto s�u CamInha0 - Idem. reira Oliveira - Juiz de

6.667' - Rodolfo Mater _ Requer baixa. ,para Direito;'. Está conforme
1944 imp<?sto s�u bote'quim sito á estrada Bompland

1
o. qrjginal, elo q-ue dou fé.

- Idem, Id,:m, Idem. Jaraguá do Sul, 5 de'
jaragua, 31 de dezembro de 1943. janeiro de 1944.

RENATO SANS - Secretário

Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O »

Matriz: I T A J A Í

Sábados: Das 9 ás lí)IO.

Minancora
_. O Tonico Capilar por Exelencia -

,

Destina-se ' a manter uma higiene perfeita do
couro cabe ludo e embelesamento dos cabelos

Evita a QUÉDA DOS CAHELü"S e destroi a caspa,
por mais rebelde que seja. É um REM�DIO sobe

rano .contra toda e qualquer EFEQAO DO
COURO CABELUDO. :í".'�"C "

PRODUTO DOS 'LABORATORlOS MINANCORA - JOINVILLB

HEMORROIDAS
E VARIZES

_

As Diretorias dos Grupos Escolares
"SAO LUIS" e "DIVINA PROVIDENOIA"
avisam át:l exmas. familias interessadas,
que a matrícula dos atuais alunos deverá
ser reformada nos dias 2'5, 26 ou 27;' a, dos
novos alunos, será efetllad� em 28, 29 ou

30 do corrente mês,
'.

Jaraguá do Sul, Janeii'o de 1944

3 %

5a. pagina

..::::_----_:::::...
:

..

,:fi
-

Lenha
Picada

de coivara 1a' qualidade'
Metro Cubico ou

Cal rada - 12 cruzeiros

Lenha para for
no etc..•

I
_ Entrega 8 domicilio _

I.
Pedidos pellJ Telefone

N_79
'.�::::_----_:::::.:

dESPERTE 11 B�US
DO SEU FlslUlO

E Spltaril da Cama Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diaria·
mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os .ilirnentos não
são digeridos e apodrecem, Os gases
incham o estômago. Sobrevém a pri
são de ventre.Você sente-sé a batido
e como que envenenado. Tudo é
amargo e a v'ida é um: martírio.
Uma simples evacuação não toca

rá a causa.Neste caso, s Pil ulas Carter
.

são extraOl!dina,.ümen e eficazes.ia
zern correr c;>e IiI: O dc bi i, e VOC�
sente-sé disposto ;;a. a tudo. S�v sua
ves e. contudo. especial.i.cnte i .di
C.1d,,, par, fJZer ., bilis corr«r livr:·

m,,�:e, Peça as Píluhs CJ'T"'" ::!·o
acei e OIJ"-() produro. Preç-": i�' J,'JO

--.�----

. _ .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::�::::::::::::

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na nraça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4
......................_ .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"É UMA 'DOENCA .ItAvf.SIMA
MUITO �ERIGOSA �ARA A FA

MíLIA E �AItA A ItACA. COMO.
UM BOM AUXILrAIt NO TRATA
MENTO OUSE GlItANDE I'LAGiELO

USIE o

A SIFIU. R A�ItESENTA &OB
INÚMEItM "ORMAS. TAIS COMO:

ItEUMATISM.
ESClt6FULAa
ESPINHM

"fSTULAI!'
ÚLCIl....

IECZEMAil

FERIDM

DAItTItO.

MANCHA.

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECI_ HÁ II A"OS

VENDE_ EM rODA �ARTE.

Nas .suas cOIÍlpras
obsequio pedir
Café Mahnke

��,��t1l������_���
�. Posto" RUBINI 'Lld·a. �.

OfiCINA fORO AUTORIZADA 'R. Mal. Deodoro, 158
O escrivão
Ney Franco

�1�!V)1?)t ���1&��� -------

Adolf Herrn. SchnItze CACHORRO
�

Secção de lavagem, De'posito de Lubrificantes,
Oombustiv.el e 'Accessorios

Lubrific'ação, Solda antogênia e carga de haterias,

Carvão e Lenha para Gasögênio
,

(Desapareceu em De-
'

zembro ultimo um cachor ·1rinho de pelo vermelho, Si V. S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,
com focinho, patas e � ou automovel. procure esta Oficina b(�1l1 aparelhada,

J ponta �� cauda b�ancos. � que será atendido por habeis profissionais mn mecânica,
• araguá Gratifica-se a quem o

�
e elétromecânica

.

�.19'<J
achar.

'o) ,

�[[�mm��M�lilim JOSÉ M. MüLLER �W����Wl����� ,)I

FABRIOA DE MOVEIS EM GERAL

Do mais simples a� mais fino acabamento

Rua Rio Branco, 964

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS, E

CRIANÇAS" DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS D4- ,PÉLE.

,
- Eletricidade' ,Médica -

Indut.oterrriia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- RAIOS X--:-

Diretor Médico do Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

���������������§�

Extinta a Comissão
de Preços

Faltando. som e n t e, Por portaria do Coor
urnas poucas partidas pa- denador faram extintas as

ra terminar o torneio, de Comissão de Preços em

Xadrez do Olube Aimoré. Santa Catarina, sendo

ANO xxv JARAGUÁ 'DO SUL SABADO, 22 DE JANEIRO DE 1944 �
- STA. CATARINA _ 1207 a direção da mesma, já creada

.

a Comissão de

....._..... ..... ,__, .......i......._._N_._._._ 'tomou as necessarias pro- Abastecimento, composta.
videncia para que sabado do sr. Interventor Federal
próximo, inpreterivelmen- Prefeito da Capital, Pres�
te, seja proclamado o seu d�nte ?O Conselho Adrní
vencedor ntstrertvo e um represen

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito REPRE,SENTAÇÕES _ COMISSÕES Porque até aquela da tante. da associação Co
da Comarca de Ieraguä do Sul, Estado de Santa ta não comparecem para rnercíal.

...

Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. Comercio em.,. geral por' atacado disputar as partidas que .Nos Mum�I�IOs os Pre-
F A Z. S A B E R a todos os que o presen- R faltam, lhes serão compu- feuo_s cumpma<? a� dele-

te edital de primeira praça, com o prazo de trinta ua Cei. rrocopio Gomes de Oliveira, 99 - End. lelegr.: SCHULZ tados pontos perdidos. gaçoes da cormsseo crea-

(30) días virem ou dele conhecimento tiverem ou in- J8paguá do Sul E o seguinte o resulta- da.
.

tereesar possa, que findo esse, prazo. ha de ser arre- do parcial até o momen- N,enhuma m:rcadorIa po-
matado por quem rnals 'der e maior lance oferecer, E'S T A D q DES A N T A C A T A R I N A to presente: dera ser .vendlda por pre-
no proximo dia 24 de fevereiro, as 10 horas, o bem OF C ço superior ao 'que vigoERE EMOS 1 ·A., P. Oliveira 23,1/2

. -

Penhorado ri Placido Demarchi, na a.ção executiva fis-
.

rava em 10 de Novembro
2 L.. Herbster' 22.

.

i

cal que lhe move a Fazenda Estadoal, asaber:' 'do ano passado
Um terreno sito nesta comarca no lugar deno- Item n. 1 - Caldeira «BARCOCK &' WILCOX» 3. E, Sprug 20,1/2 .'

minado Iaraguà-Alto, confrontando ao Norte, Leste n. 555 de ce. 150 m2. de superflc: de aquecimento, 4. L. Gomes 17,1/2 S
.

'H-
-

e Sul com terras de quem de direito, e a Oeste com
com 2 domos de 6,00 x 90, 1 reservatorte de 3,00 x 5 A. Müller ' 17 OC." IplCa

as de Leandro Lenzi, com a area de 52.7797/9 rne- 0,75, 80 t�bos de 4,30 mtrs. x 4", ?O cabeçotes de 67,. W. Müller 11441/2 Ja,.raguâtros quadrados, avaliado em cr.$ 600,00. 'I aço e ma!s ti sobresalentes e demals pertences, su- W. Mazureehen.

Cujo bem constante do euro de sequestro e auto de per-aq_ueclda.. 8 R. Fischer 13 Convidamos aos,nossos

avaliação dos euros dá referida ação executiva, será Pressao ,150 Ibs.
. Cr.$ 3.15.000.0� 9. R. Huf'enuessler 12.1/2 socios, que se acham .em

levado em primeira. praça de venda e arrematação .

Item n 2 -:- Engenho de .serr�, pare toras. ate 10 H. Westphalen 11 atraso com o pagamenttl
em hasta publica, pelo valor total de cr.$ 600,00 séis- 1,20 mtrs. de dlame!ro, de fabrtcação «GEBRUEDER dás mensalid ades stc., pa-
centos cruzeiros. _ Assim será o referido bem arre- LINK»; com arrneçao toda de aço fundido, 2 carros ra liquidarern os seus de-

matado por quem mais der maior lance. oferecer, no d� ferr.o,_ desenho. de orientação e de ��:>ntagem á

V
end e. s e bitos dentro ee 60 (ses-

dia, hora e lugar' acima mencionados, podendo o disposlçõee dos lnréressados, peso aproximado vÓ, • senta) dias, sob pena de

mesmo ser examinado por quem interesse tiver,no. ,

18000 k�. Cr.$ 126.000,00. Uma Motocicleta de apos este prazo serem

lugar Iaraguä-Alto, onde se acha locallsado dito bem. .Item D. 3. - Mesa de serra clrc�lar, _Pdr� cou- 2,1/4 marca Wande- considerados eliminados

E para que chege a noticia ao conhecimento de to- çoetras, medindo 2,40 x 1,20, de febricação lngleza, rer em perfeito esta- de nossa Sociedade. per-

dos, se passou o presente edital que será afixado às «ROBINSON», .completa, com lami)na de serra de do á preço de ocasião. dendo todos os direitos

portas do Forum, no lugar de. costume e publicado 0,50 mtrs. de .dlametro.. .

Cr.$ 23.100,00 Ver e tratar a Rua Co- no patrimonio ria mesma.

pelo íornal local «Correio do Povo»"Dado e passe-
Item D. 4 - Uma turbIn? centnfuga: desec.ag:m, ronel P. Gomes n. 227 Jaraguádo Sul, 20/1/44.

do nesta cidade de Iareguà, aos dezesete dias do com c�sta de. 0,60 x .0,50,. salda de solido e llquido com o snr. Koch A DIRETORIA
mês de janeiro de mil novecentos e quarenta e qua- por baIXO, ecíonade inferiormente por polia .....
troo E�, Ney Franco, escrivão o subscrevi., - (asst- '.

...,
, Cr.$ 11.60?,OO

nado) Ary Pereira Ollvelra-> Juiz de Direito da co- _

Item n. 6 - Caldeire típo locomovei, d�,fabrlca-Imarca». - ,Està conforme o original, do que dou fé. çao «L!DGEWCOD», �<?m 42 tubo� de 2.1/2 , forna-

Ieraguà do ôul, 17 de janeiro de 1944. Iha 0,90 � 0,80, superfiele de aquectmenro , de 18 m2.,
O escrivão _ NEY FRANCO força �f�liva 45 HP, inclusive todos os accessorios,

Ic0!110 ímeror, .manomerro, valvula de segurança. ror-
nerras de novel e de prova

.

Cr.$ 28.000,00
...........................................................'................................................................. It 7 Id ]OINVILLE::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: em n. - Ca eira típo locomovei de fabrica-

.

ção {<MARSHALL», reconstruída como força efetiva
;....-----------.----------=

de 50 HP., ou 10m2. de superfície .de aquecimento.
tem todos oe açcessorlos , Cr.$ 17.000,00 IIt�m n.11 - Motor elerrico, «SIEMENS-8CHU�

Esoritorio-: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 CKERT» de 32 HP. 965 RPM. 220 Volts 40 ciclos

ReRiäenci�: Benjamim Constant, 136 - Tel 12 inclusive trilhos reostatos
.

Cr:$ 28.000,00
...............................__

Item D. 12 - Dínamo «SIEMENS» 800 .Volts
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: sem motor, 1420 RDM. 115 Volts. 'Cr.$ 2.700,00

Item D. 13 ';_ Torno de repuchar ou para madei
ra, com transmissão. intermediaria, de fabricação ale
mã. Medida entre pontas 1.20 mtrs. 'Cr.$ 5.000,00

Item n. 14 _:_ GrUpo termo-motriz composto de
caldeira vertical de 15 HP. efetiv,os, completa e re
condicionada, com máquina vertical de 1 cilindro
com volante, sobre um estrado de ferro de 2,00 x 1,00

.

Cr.$ 21.000,00 nado e perfeito. Possue laminas ou «bull-dozer» de
Item n. 15 - Cabo "de�aço com .alma de aço de 1,80 mtrs. de largura, acionado por guincho. manual

6 x 19 x 5/8 com 30 metros - metro Cr.$ 1'50.00 .. Cr.$ -95.000,00
�"!"!"!!II"!"!"!!II"!"!"!!II"!"!"!!II"!"!"!!II"!"!"!!II��'!!""'!'!!"""!"!"!!II��'!"'!!"'!'!""'I!"""!"!"!!II�'''!''!''!!II''!''!''!!II'� Dito, idem de i" com 18 metros - metro. Cr.$ 55,00 Item' D. 21 - Locomovei «MARSHALL& SONS»,
ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E' GARGANTA DÔ H I Ittlm n. '16 - Eixo de aço com' 10 metros por 18 HP efetivos, um cilindro, com bomba, completo,
i!' D'R': SA' H 2,3/4" de diametro .

. quilo Cr.$ 15,00 recondicionado.
'

nr.$ 26�500,00
ii • D'ALLA AM IN' ,H

.

Item D. 17 - Gasometro para solda eletrica, de Item n. 22 '-- Borriba simple, . vertical, um pis'
!! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO Nos!l fabricação alemã, usando carb?reto. Cr:$ 2.800,00 tão, fabricação nacional, reforçada, para alimentar
li ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ l'i Item n. 18 -, Bomba eletrIca «MARELLI» motor caldura até fiO m2. I Cr.$ 8,500,00
li . .

42 ( ii 1 HP, 120 Volts, 50 ciclos, produção 7/8 mts. 35/50 Item n. 23 - Cammhonete «CHEVROLET», pa-
H «RUA GERONYMO COELHO, » ANTIGO HOTEL WEIS ii litros por minuto. Entrada e saída, de 1.1/4" ra 1500 quilos de carga. com pneus perfeitos recon-

ii .....oinville -
. ii' Cr.$ 3.500.00 dicionado'

.

" ·Ur.$ 16.000,00
:: :: Item D. 20 - Trator de fabricação «OTERPIL- Item n 24 -;- 4 rolamentos para tratores, SKF,

LAR», acionado por m-otor a oleo, força do motor diametro 70 mim ext�rno 110 mm. e altur'a 95 'mm.
25 JiP e na barra de tração de 20 HP. Recondicio- com as capas de aço. " Cr.$ .1.600,00 cada

Item .n. 25 - 3 pistolas para metalisação ; '; :' ...
Cr.$ 1.600,00 cada

Item n. 26 - Viga duplo T. de 250 rn/rn. altura
Dita de 30 m/mo

.

,Cr.$ 12.000 quilo,
Item n. 27 - Tr.<Jnsformador para soldagem ele . t

Levo ao conhecimento do puplico·que reabri trica. amperagem graduavel até 300 ampéres, marca ' )

a minha WOLWORTH WALD CO. Cr.$ 14000,00
Item D. 28· - Jogos de manometros para garras

.Oficin'a Mecanica de oxi�'enio .
. ' Cr.$ 600,00

'. ,
.

,

.
' Item n 29 - 30 tubos para caldeira, em estado

(Para consertoS' de Bicicle'tàs Motocicletas, 'flOVO" de 3A /4" diametro
.

externo e 2,50 de cOlllpri-
Máquinas de costura, etç.) . mento . Cr.$. 22,000 quilo

-. . .'

"

.,.

Todos os preços acima entendem-se posto local
.' TEODORO J.. WOLF RIO DE JANEIRO e estão sujejtos á confirmação e

Rua Barão do Rio Branco n. 195 ' á venda prévia.
.

C"ORREro DO P"DYO
"Telefone N. 39,

Xüdrl!z

,
Caixa Postal, 19 FuN O A O O EM 1919

)

r:

Edital de primeira 'praça Schulz & Cia.·'Ltda.

INSTITUTO ROCHA LOURES.

DR. LUIZ_ DE' SOUZA

Exclusivamel)te para melesttas de olhos, ouvidos,
nariz e garganta

Dispõe de aparelhos os mais mordemos para exame

de sua especialidade.
Ricblin. Rua do Príncipe. Fa e, � '4.

ADVOGADO

_
Dr. Wal�emiro, Mazurec.'en ,

I

AGENTES LOCAIS

Com9pcial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

I .. "'-

e.IA DI lal.E
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ'

CllOica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diatbermia Ondas curtas e Ultrá-::urtas
- Indutotermia - Bisturi-detrico - Electra-cauterização

Raios Infra-vermelhos e. azuis'.
';

��@il2lI��@'I§II@'I§II ' •• iiiti@'l§ll�@il2lI�El���@ti@il2ll

JI))roÁ\[W21f@ Bcalt21ml1l21-MEDj[€c�
'ATENÇAO

.........................._ I I �

EXIJAM O SABÃO'
I "

sp..ßÃ� 'f/RefA,
. .. ".

Esp [CIAl'OAD E

"Virgem fi speaialidade"
da elA. WETZEt.. IN'DUSTRIAL Jo.invile- (Marca Registrai1a)

,
< ',pois conserva e desinfeta a sua roupa.
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