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.Uma justa homenagem
Constituiu um fato marcante na vida social

de jereguä, a homenagem tributada ao Dr. Ary
Pereira Oliveira, pelos elementos mais repre
sentativos de todas as classes sociais da cidade,
em regcsijo pelo transcurso da data natallcia do
ilustre Juiz.
Sobre ser singela, a expontânea demonstração

de apreço de que foi alvo o titular da Comarca,
e, que consistiu na simples entrega de um mimo

acompanhada de expressives palavras do inter

prere escolhido, legitimo representante de Iara
guá, sr. Artur Mueller ao qual em comovido dis
curso agradeceu o homenageado, teve um alto

significado.
Veio confirmar plenamente, que existe entre

nós, como por varias vezes já afirmamos, uma

praxe-premio aos que bem servirem á Iaragué.
Na maioria das vezes esse premio, que em

valor material por certo é insignificante, mas que
em moral é o maior que permitem as nossas es

cassas posslbllidades, tem-se consumado nos
.

instantes da partida dos bons servidores desta
Comuna. <,

Desta feita, entretanto, ela antecipou-se e r.a

oportunidade, primeira que se ofereceu. foi leva
da à cabo, com a expontanea . adesão dos . ele
mentos de escól da cidade.

Foi uma pública manifestação do alto apre
ço em que é rido o jovem e douto magistrado,
pelo seu saber, sua sólida cultura, seu carater

adamantino e suas comprovadas vírludes de ci
dadão

E como muito bem acentuou o orador que,
com rara felicidade interpretou o sentir dos pre
sentes e dos que aderiram àquela homenagem,
uma das qualidedes que exornam a personelída
de de Ary Pereira Oliveira, é sern dúvida, a

solicitude, lealdade e sinceridade, com que aten
de aos pequeninos, aos desprovidos de recursos,

pondo de manifesto o elevado espirito de justi
ça, de amor ao direito dos cidadãos" de coragem
moral e desassombro, no ag'ir e decidir não esco

lhendo ações ou situações, virtudes estas que
bem definem e caracterisarn o distribuidor
de justiça. .

Tudo isto justifica, de forma cabal, a home
nagem que Iaragué prestou terça feira ullrna, ao

seu eminente Juiz.
M.T.

Interesses
Comerciais

Atendendo ao pedido de
diversos .assinantes inicia
mos neste numero a pre
sente secção, onde publi
caremos uma serie de

instruções referentes as LIVROS OBRIGATO-
obrigações dos comercian- RIOS
tes e industriais, tais co-

rno registo de firmas, h- Os pequenos comer

vros, pagamentos de im- ciantes e industriais, que
postos etc. No presente não tenham escrita regu
n�mero tr.ataremos do rt;'· -lar (Capital inferior a

glStO de fIrmaS e dos lI- Cr$ 5.000,00) deverão ter
vros comerciais. os seguintes livros: Re·

REGISTO DE FIRMAS gisto de- vendas a vista,
registo de movimento de

Ao estabelecer-se o co- estampilhas, e registo de
merciante ou industrial compras.
deverá registar sua firma Desses, apenas o pri
no .tabelião local, fazendo meiro está sujeito ao pa
para esse fim um reque- gamento do sEio de pa
rimento ao Dr. Juiz de pel na Coletoria Federal
Direito da Comarca, ins- e a �ubrica do Dr. Juiz
trnindo-o com a prova de Direito. Para essa for·
de nacionalidade e juntan- malidade o livro será Ie
do uma declaraçãa, em vado a repartição com

duplicata com a firma ou 3_ guias q ue se recebem
razão social, nome e na- ao comprai-o e ali paga
cionalidade do proprieta- de selo-papel 20 centavos
rio com uso da· firma, por folha e mais Cr$10.00
genero do comercio ou de :termos. Em seguida
industria, data em que será levado ao escrivão

('omeçou a funcionar, do- do juizo, com uma prova
micilio, capital e se tem �o registo da firma, pa
ou não filial. Esta decla- gando então 10 centavos

ração leva na la. via o por folha e mais Cr$ ...
selo federal proporcional 11,80 de emolumentos. Des
ao capital declarado, ou Sê! forma, um livro com

sejam Cr$ 4,00 por cada 24 folhas paga o seguinte:

mil cruzeiros ou fração.
As sociedades deverão ar
quivar o contrato social
na Junta Comercial.

Coletoria Federal 24 fls

PEbOa 20 cenravos 4,80
Termos 10,00
Selo de educação

e saude 0,20. ARGENTINA. 1:.' muito
15,00 confusa a situação' na Ar-

No escrivão do Juizo: gentina. Como ja é do
Rubrica 24 fls. a 10 dominio publico assumiu

cenravos 2,40 o governo daquele paiz o

Emolumentos e se- general Farre). Ernbora se

los 11,80 procure dar a renuncia 90
14,20 generat Ramires como mo

tivada por doença, parece
confirmarem-se os rumo

res de que, o que verda
deiramente houve, foi um

golpe de força de um gru
po de jovens militares,
descontentes com as ulti
mas atitudes politicas do

governo ha mezes implan
tado na republica visínha,
especialmente no tocante
ao rompimento com o eixo.
Dessa forma, ainda é

duvidoso se as demals
republicas Americanas vão
ou não reconhecer o novo

governo e, em caso nega
tivo, fica a A rgentina na

situação em que se acha
a Botivia. Espera se pare
dentro de poucos dies a

solução do caso, pois as

chancelarias Americanas
ja estão se consultando a

respeito.

Londres (Serviço
Especial da Inter-Ameri
cana) - Por mais que
as autoridades ponham a

opinião em guarda con

tra falsos otimismos, ín
sistern certos circulos em
falar e especular sobre
um possivel colapso da
Alemanha este ano. A

primeira vista os que as
sim pensam podem ser

vitimas de excessiva boa
fé ou de perigosos des
conhecimentos da situa

ção. Mas ha que consi
derar, tambem, que essa

tendencia de especular
com um colapso do ini

migo pode encerrar insi
diosa manobra quinta-co
lunista, contra a qual de
zemos estar em quarda.
É facil evidenciar o pas
siveI conteudo deste fal
so otimismo si conside
rarmos que, á espera de
um iminente colapso da
Alemanha, haveria a ten
dencia para relaxar a

vontade de lutar. Si é

provavel a derrocada in
terna dos alemães, ale

Coletoria Federal, até 20 gariam certos setores,
março - Patente de Re- para que vamos conti-
gisto nuar a nos sacrificar co-
Prefeitura Municipal, mo si a goerra devesse

10. Semeste de Indus- durar muito ainda? Bas
tria e P r o f iss ã o. ta, portanto, manter o

Imposto Sindical - Este ritmo atual e esperar que
imposto por parte refe- o Reich peça a paz.
rente ao e�pregado, será Ora, o qne o Reich de
deste descontada na fo- 'Seja é precisamente isto.

lh� de pag�m�n,to, neste A estabilização da guer
mes, e conSIstira no sala- ra a não abertura da
rio de um dia, de servi- segunda frente e a dimi
ço. nuição da vontade alia-

da de lutar, para nego
NO PROXIMO NUMERO ciar uma paz ou, pelo
Imposto de ('onsumo e menos, reajustar sua en

Imposto sobre a Renda. fraquecida maquina mi-

Se o comerciante ou

industrial extrair duplica
tas, deverá ter mais os li
vros de registo de con

tas assinadas e copiador
de faturas, pagando aque
le os mesmos emolumen
tos e. sujeito as mesmas

formalidades que o livro
de vendas a vista
Os livros de movimen

to de estampilhas, regis
to compras e copiador de
faturas, serão levados a

Coletoria Estadual para
autenticação, serviço esse
que nada paga.

-x-

Se o comerciante ou

industrial tiver escrita ro

gular (Capital superior a

Cr$ 5.000,00, deverá ter
alem dos livros auxilia
res que seu guarda-livros
achar necessarios, obri
ga toriamente um livro
<diario» e um copiador
de cartas o qual poderá
também servir para fac
turas.

Esses dois livros estão

sujeitos as mesmas for
malidades e pagamentos
que o registo de

,
vendas

a vista, isto é, pagam na

Coletoria Federal 20 cen

tavos por folha e Cr.$
10,00 de termo e no es

crivão do juizo 10 centa
vos por folha e os emo

lumentos ds Cr$ 11,80.
Assim, um "diar io" de
100 folhas paga na Cole
toria Federal Cr$ 30,2'0
e no Escrivão do Juizo
Cr $ 21,80.
As taxas da Coletoria

Federal referem-se aos li
vros cornuns.de 22x33 cm.
de tamanho, os maiores
pagarão por folha Cr$ 040
Os livros-guias e livros

notas ou talões e os li
vros das cooperativas não
estão sujeitos a quaesquer
pagamentos.

J
Os comerciantes e in-

dustriais que comerciarem
ou fabricarem artigos su

jeitos ao imposto de con

sumo, deverão ter os li
vros especiais de regiRto
de produção e movimen
to de estampilhas.

Impostos
deste mês

'Haverá um

colapso Alemão?

FINLANDIA. Segundo
tudo faz crer preve-se pa
ra dentro de poucos dies
ou mesmo Je horas a as

sinatura de um armisticio

Em 1940 a, nossa ex

portação de pneumáticos
e câmaras de ar foi no .

valor de 149 mil cruzei

ros, tendo em 1941 so

mado 826 mil cruzeiros.
Mas já em 1942 ee ele
vou a 54 milhões e 466
mil cruzeiros, atingindo
em 1943, até setembro,
nada menos de 139 mi
lhões e 599 mil cruzeiros.
Dessa cifra 92% cabem
aos pneumáticos. Assim,
em nove meses apenas,
em 1945 o Brasil recebeu
rnaís do que pagou, em

média, pela importação
dos mesmos produtos no

espaço de três anos e

meio do periodo anterior
á guerra.
Encontram-se em São

Paulo e no Rio de Janei
ro as fábricas rnais im

portantes e trabalham na

Industrie mais de 12 mil

entre a Finlandia e a Rus
sia. As negociações pare
cem correr em bom termo

na capital da ôuecla. Pa
rece que, um dos pontos
rnals difíceis de resolver
é sobre a internação na

Finlandia das tropas ale
mãs que ali se açhafJ1. Lo
go depois da Finlandia
os governos aliados vão

forçar a Bulgaria a tomar

uma atitude contraria ao

eixo, pelo menos ja estão
iniciadas negociações nes

se sentido.
.

ITALIA. Depois de rres

violentas investidas dos
alemães contra a cabeça
de ponte que as forças
americanas firmaram em

Anzio, parece e�ar selada
a queda de Roma. Depois operarios.

de tantas perdas em vidas -----------

e material, os alemães pa
rece que não mais tenra

rão jogar as tropas alia
das ao mar como propa
lavam. A ultime derrote
os deve ter levado a desis- Acha-se em. Blumeneu
tencia dessa ação. o sr. CeI. Ernesto de Oll-
A TURQUiA. Os gover- veira, Chefe do Serviço

nos aliados cortaram to- Sanirerio da· êa. Região
do o fornecimento de ma- Militar, que áli está ehe
teríal belico a Turquia fíando o serv iço de ins

alegando que parte do peçäo de saúde para o

mesmo estavam sendo des- contígente do b2. B. C.
viado pare a Alemanha.

-

que vai fazer parte do Cor
po Expedicionario Brasi
leiro.

fo rca s (XDe�icion8rias
8rasileiras

Errou o pulo

por Osrv' Russel
Na noite de 28 para

29 do mês proximo pas
sado, um audacioso ar

rombador assaltou o es

critorio da firma Enge
nho Rau Ltda., desta

praça. Colocando uma

escada, esse amigo do
alheio fez um rómbo na

parede externa, por on

de entrou. Dalí forçou a

porta que dá para o es

critorio e foi ao cofre.
Metendo uma chave de .

fenda ou' pequena ala
vanca quiz forçar a por
ta da caixa mas esta não
cedeu e o ladrão lá se

foi de bolço vasio.

litar, tão atingida pelos
tremendos revezes so

fridos na Russia. Berlim,
evidentemente, especu
laria om a generalização
desse estado éspíríto no

campo adversario para
concentrar todas suas

forças na resistencia da
frente oriental. Certo de
que os aliados não inva
diriam a Europa poderia
oferecer maior resísten
cia aos russos e, até
mesmo, tentar intrigar
Moscou com Londres e

Washington, dizendo aos

dirigentes russos que os

seus aliados não abrem mes na Russia e nos pai
a segunda frente para ses ocupados da Europa?
permitir que os alemães O nazismo foi sagaz, nes

desgastem ao maxímo a te particular, ao compro
força militar sovietica. meter irremedialvemente
Dão ha, .portanto, po- as fsrças armadas do

sição mais perigosa que Reich na sup sangrenta
essa de imaginar que os aventura. Ou se salvam
alemães entrarão em co- todos pela vitosia ou pe-�
lapso proximo e por isso la paz negociada, ou pa.,
reduzir os esforços para recem todos na irreme-:
a vitoria militar, a urii- diavel derrota. Desta vez
ca que interessa ás Na- não sucederá o que ocor

ções Unidas. Admitir um reu na guerrà pass�da,
colapso alemão neste quando os militaristas
momento é desconhecer

I
prussianos atiraram' ás '

profundamente a situa- costas do kaiser, posto
ção interna do Reich: a salvo na Holanda, to
Hitler e sua camarilha da a culpa'Bda guerra e

se apoiam em poderosas foram tranquilamente pa
forças politicas e polici- ra casa preparar a re

ais que p�ra serem der- vanche. Agora os povo
rubadas teriam de ser que sofreram e se sacri
destruidas por forças su- ficaram exigem o casti

periores. Quem estaria go do� alemães, crimino
em condições de faze-lo? sos, gsnerais ou civis. E
O exercito talvez. Mas como estes sabem o cas

para que derru6aria o tigo que os espera hão
exercito a Hitler si este de lutar até o -fim pois
golpe de estado não li- compreendem que qual
vraria os chefes milita- quer manobra está, de
rês alemães da respon- antemão, votada ao fra
sabilidade dos seu cri- casso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cooperativa' Cerícícela
..Jaraguá do Sul

Fundada em 20-12-42.

Por .ordem do ônr. Presidente da Cooperativa,
convido aos snrs associados a assistirem a

REUNIÃO GERAL ORDINARIA

.1

Item n. 1 - Caldeira «BARCOCK & WILCOX»
n. 555 de ca. 150 m2. de superfic: de aquecimento,
com, 2 domas de 6,00 x 90, 1 reservarorio de 3,00 x

0,75, 80 tubos de 4,30 mtrs. x 4", 20 cabeçotes de

aço e mais 4 sobresalentes e demals pertences, su

per-aquecida.
Pressão 150 lbs, Cr.$ 315.000.00

Item n 2 - Engenho de .serra, pera róras até

1,20 mrrs. de diametro, de fabricação «GEBRUEDER
LINK», com armação -roda de aço fundido, 2 carros

de ferro, desenho de orientação e de montagem á

disposições dos inreressedos, peso aproximado . . .

8000 k C $ 12600000 Ficam, pelo presente, convidados os ônrs. aclo-
1 s. r. .,.

nistas desta Sociedade a se reunirem em AssembléiaItem n. 3 - Mesa de serra circular, pera cou- ]F jE R R A R 1[ A
çoeiras, medindo 2,40 x 1,20, de fabricação ingleze, Fabricação de Ferramentas Agricolas: JGeral �xdtrao�dilna:ia'14nah sua sdéde�r n�st� ci�ade de

«ROBINSON», completa, com Iarnina de serra de aragua o 0U, as oras o Ia e arço p.

0,50 rnrrs. de diametro. '. Cr.$ 23.100,00 SEOAS 'ROTATIVAS PARA ARADOS vindouro, pera deliberarem sobre a ordem do dia se-

Item n. 4: - Uma turbina centrífuga, de secagem, guinte:
com cesta de 0,60 x 0,30, saída de solido e liquido Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183 1') Aumento do capital social. -

por baixo, acionada inferiormente por polia ..... 2' Nomeação de peritos para avaliação de bens e

ção �t�D�E�CO'&����� t�o t����m3:��:1P��J�:O '�""""=""""",,,,,�,,,,�,,,,,�,ó'�""::"r�""�""'"''''''''''''''''"",ii vefl::�������;�F��;� Março de 1944.

lha 0,90 x 0,80, superfiele de aquecimento de 18 m2" _----------__, ""':
Welther Breithaupt - Adolfo Antonio Emrnendoerfer

. Diretores
força efetiva 45 HP, inclusive todos os accessorios, E M JO I N V I L L E
como ínieror, manómetro, valvula de segurança, ror- _Ineiras de novel e de prova Cr.$ 28.000,00

. ' procure
. •• Delegacia de Higiene

Item n. 7 - Caldeira típo locomovei de fabrica- HOTEL TROCADERO TLoaDPIA>s� CA�plcao!lRvEo,: COßsel�os so�re H firiOHção «MARSHALL», reconstrulda como força efetiva
AMBIENTE DISTINTO _ OTIMAS REFEIÇOES 0 0 _0

de 30 HP.,. ou 10 m2 de superfiele de aquecimento.
ASSEIO _ MORALIDADE

'

Recebeu e oferece O organismo normal
tem todos os aceesserlos Cr.ê 17.000,00 � NTE TI!J. AVENIDA necessita para a conser-

Item n. II - Motor eletrico «SIEMENS-SCHU- HOTEL - BAR - RE0TAURA vaçäo da saúde e defesa
CKER f» de 32 Hf'. 965 RPM. 220 Volts, 40 ciclos, RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185 centra as infecções, de
inclusive trilhos reostatos Or.$ 28.000,00 substertelas alimentares

Item n. 12 - Dínamo «SIEMENS», 800 Volts, ,-----------------�-

de 4 grupos prlncipaes :

sern motor, 1420 RPM. 115 Volts. Or.$ 2.700,00

"..---------- , vitaminas, �roteinas, saes

Item n. 13 - Torno de repuchar ou pára madei-·
,

rruneraes e agua.
ra, com transmíssão intermediaria, de fabricação ale VITAMINAS - as mais
mão Medida entre pontas 1.20 rnrrs.

\ Or.$ 5.000,00 indicadas são as vítami-
Item n. 14 - Grupo termo-motriz \ composto de . I nas A e C.

����ii�fOl�:���alc�� 15m���in:fet�����afüd�pl.et�li�J�� Indusir IIas Re'un IIdas' qut������esvita�i�:nt��
com volante, sobre um estrado de ferro de 2,00 x 1,00 Leite, creme, manteiga,

, Or $ 21.000,00 ostra, fígado, cenoura, be-
Item n. 15 - Cabo de aço com alma de aço de terraba, espinafre, alface,

6 K 19 x 5/8 com 30 merros - metro Cr.$ 130,00 nabo, pimentão, tornare.
Dito, idem de 1" com 18 melros - metro Or.$ _ 55,00 banana, mamão, pessego,

Item n. 16 - Eixo de aço com 10 rnetros por

J
'

S A
abacaxi, abacata, batata

2,3/4" de diametro quilo Or.$ 15,00 �

aragua
doce, ervilhas frescas, a-

ltem n. 17 - Gasometro pare solda eletrica, de meixas etc.
fabricação alemã, usando carborero Or.$ 2800,00 .

�_.
A vitamina A resiste

Item n. 18 - Bomba eletrica «MARELLI» rnoror bem ao cosímento.
1 HP, 1'20 Volts, 50 ciclos, produção 7/8 mrs. 35/50 Principais alimentos que
litros por minuto. Entrada e saída de 1.114". . . . .. contem vitamina C: as

Or.$ 3.500,00 Fundação de: ROD. HUFENUE55LER frutas citricas em geral,
Item n. 20 :_ Trator de fabricação «OTERPIL- limão, laranja, lima etc,

LAR», acionado por motor a oleo, força do motor morango, maçã, melancia,
25 HP e na barra de tração de 20 HP. Recondicio- repolho crú, batata íngle-
nado e perfeito. Possue laminas ou «bull-dozer» de za etc.

1,80 rntrs, de largura, acionado por guincho manual CQmUnl·C'a qu'e
A vitamina C é altera

Or.$ 95.000,00 da pelo calor e dissolvi-
Item n. 21 - Locomovei «MARSHALL& SONS», da pela agua.

18 HP' efetivos, um cilindro, com bomba, completo, I
t tod 1

PROTEINAS - as me-

recondicionado. (;r.$ -26.50Q,00 I compra lo a e qua quer lhores fontes de proteína
Item n. 22 - Bomba simple" vertical, um pis- , são (JS alimentos de pro-

tão, Iabriceção nacional, reforçada, pera alimentar cadencia animal: leite,
caldura até so m2, Cr.$ 8.500,00 fd d d'

\

ovos e carne.

Item n. 23 - Caminhonete «OHEVROLET», pa- quan 1 a e, e ,SAES MINERAES - os

ra 1500 quilos de carga. com pneus perfeitos recon- principais são calcio e

dicionado Cr.$ 16.000,00 -
,

_I
sodio. Oaleio - o leite é'

Item n 24 - 4 'rolamentos para 'tratores, SKF, IT
·

V cl a principal fonte de cal-
diametro 70 nilm externo 110 mm. e altura 95 mm.

I angerlna er el cio. Outros' alimentos
com as capas de aço. Or.$ 1.600,00 cad� tambem possuem quanti-

Item n. 25 - 3 pistolas para metalisação . . . dade apreciavel de calcio
Cr.$ 1.600,00 cada assim como o queijo, a

Item n, 26 - Viga duplo T. de 250 mim. altura cenoura, a couve-flor, o

Dita de 30 mim. Cr.$ 12.000 quilo I figo seco, o feijão.
Item n., 27 - Transformador para soldagem ele Sadio - um dos saes

tricl:l. amperagem graduavel até 300 ampéres, marca

Mal·S 1·nformaço
....

es
mineraes indispensaveis

WOLWORTH WALD 00. Cr.$ 14000,00 ao organismo, é o clore-
Hem n. 28 - Jogos de manometros para garras to de sadio (sal de cosi-

de oxi�'enio /' Or.$ 600,00 nha), salvo contl'a indi-
Item n. 29 - 30 tubos para caldeira, em estado

na 1:'abrl·ca cação médica.
novo, de 3.1/4" diametro externo e 2,30 de compri- r I AGUA - a agua é mais
mento Or.$ 22,000 quilo necessária á vida do que

Todos os preços acima entendem-se posto local ,

R Q.
·

B'. os alimentos Todos os

RIO DE JANEIRO e estão sujeitos á confirmação e a. ulntlno, oca,luva alimentos pOf<suem quan-
á vendá prévia. tidade apreciavel de agua

mas alem desta, deve-se
beber 6 a 8 copos por
dia, pura op com suco

de frutas.

,

que terá lugar no dia 12 de março- de 1944, às 9
horas, no Hotel Carlos Hass, Rua Marechal Deodo
ro da Fonseca.
Tratando-se de assuntos de Interesse pera todos PADRÕES EXCLUSIVOS _ ESTAMPARIA MO

os lavradores que se dedicam à criação da bicho da DERNA E VARIADISSIMA _ SEDAS LISAS DE
sede, ou têm vontade para tal cultura, espera-se ã I TODOS OS PREÇOS
asslsrencie de todos os socios e lnteressados.
Iareguä do Sul, 1 de março de 1944.

Por ordem do Presidente
Benjamin Riedtmann - Secretario

CASA BYLAARDTI("
O Paraiso das SEDAS e

TEOIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
encontrará o maior Sortimento na

Schulz & Cia. Ltda.
REPRESENTACÕES - COMISSÕES
Comercio em'geral por atacado

Rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira, 99 -- End. lelegr.: SCHULZ

Jaraguá do Sul
ESTADO DE SANTA CATARINA

OFERECEMOS

C A S A BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E •

FECULARIA
RIO MOLHA S.A.

I
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O Cidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz
em exercia, no cargo de Juiz de Direito da comarca

de Jaragúá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil
na forma da lei, etc.

'
faz saber que compareceram

FAZ SABER a todos os que o presente edital
no cartório exibindo os documen- No verão de 1942, os sintéticos produzidos n

d 't
-

d 15()
tos exigidos pela lei afim de se exércitos alernées ao en- AI h tal

e CI açao, com o prazo e quinze días virem, habilitarem para casar-se:
eman a, ars como

ou dele conhecimento tiverem, ou ínreresser possa
trarem ne região de Cubã, plasmoquina, não têm um

que, pelo doutor Promotor Publico da comarca, m� EDITAL N. 1624 defrontaram-se ímedíeta- ação decidarnenr z satisfa

foi dirigid� a seguinte DENUNCIA: - Exmo. ônr. Arthur Raasch e Elvira mente com o problema da tória.

Dr. Juiz de Direito da comarca de Iareguä do Sul. Geisler. malária. Nos pântanos de Nos exércitos aliado

O Representante do Ministério Publico, desta comer- Ele, brasileiro, solteiro, Cubã, meios de cultura já a situação é diferem

ca, intra-asslnado, no uso .das suas atribuições e com lavrador, nasceu em Ja- ideais pare o mosquito a- Os americanos, com me

fu�damento no inquerito policial anexo, vem, mui res- raguá do Sul em tres de nofeles gambiee, a rnalä- nos experiência de lut

peírosamente perante V. Excia., denunciar CRISTIA-
novembro de mil nove- ria, logo de início, derre- autl-malérica do que o

NO MULLER, brasileiro, maior, com vinte trez anos
centos e vinte e um, do- ou maís vítimas que as britânicos, se queixavam

de idade, lavrador, residente em Trez Rios do Sul miciliado e residente nss- próprias operações mili- de que essa moléstia pro

nesta comarca, pelo fato delituoso que p�ssa a ex- te distrito em Ribeirão tares. O serviço médico vocava maís baixas d

pôr: - No dia 16 de dezembro do ano p. passado, Grande da Luz, sendo fi- do exercito nazista pos- que os japoneses. Bard

pelas .quinze horas no lugar Três Rios do Sul, dês- lho legitimo de Hermann súe, sem dúvida, alguma secretário adjunto da Ma

te 1. distrito, de Iaregué, Cristiano Müller, sob vio- Raasch e de Maria Gutz experiência desse proble- rinha de Guerra dos Es

lência, manteve conjunção carnaval com a menor Izau- Ra asch. mas em consequência do rados Unidos dizia em

ra Ramos, em sua propria residencia, pera onde a Ela. brasileira, solteira, bloqueio britânico não Março de 1943: "até ago

atraída por intermédio de seu irmão Alfredo Müller lavrador-a, nasceu em Ja- possue quinino. Os saes ra a malária poz fora d

afim de entregar á referida menor, um trigo que se� raguä do Sul, em vinte ação mais soldados ian

padrasto José Soares encomendara. Assim foi que
de outubro de mil nove- quis do que os japoneses

Izaura Ramos, foi ter á casa de Cristiano Müller centos e vinte e cinco, na área do sudoeste d

que praticou o crime de defloramento, mais ou me� domiciliado e residente
EDITAL N. 1.626 Pacífico.

mos da seguinte forma: - lá chegada, lzaure Ramos neste distrito em Ribeirão Alfredo Borchardt e Desde 1880 quando La

falou. á Cristiano Müller que estava á janela, Este Grande da Luz sendo Inngardt Radoll. veren, cirurgião do exér

convidou-a a entrar Dentro de casa, Cristiano fez filha legitima de Augus- Ele, brasileiro, solteiro, cito francês descobrira n

menção de entregar-lhe o trigo e o troco que tinha to Geisler e de Ema Geis lavrador, nasceu em Itou- sângue de um doente d

.
em suas mãos. Foi quando agarrou-a pare, digo ler. pava em dezoito de fe malária o agente cause

agarrou-a, arrastando-a pare dentro de um quarto.
25-2-44. vereiro de mil novecentos dor da enfermidade-

Izaura como tivesse oferecido reslstencia, deu moti- EDITAL N. 1625 e vinte e tres, domioilia- isso no Hospital em Cons

vo � q�e Cristiano chamasse seu irmão Alfredo, pa-
do e residente neste dis- tantino, na Algéria, o

ra ajuda-lo, tendo esre lhe dito que era melhor sol- ERVIN ITTNER e CA- trito em Jaraguá Alto, ingleses fizeram grande

ra-le e manda-Ia embora. A ofendida em seu depoi- ROLINA BEHR sendo filho legitimo' de contribuições pera . a eli

�entö, diz te� gritado por socorro, sendo que foi ou- Ele, brasileiro, solteiro, I Guilherme Borchardt e rninação desse germe -

VIda por Mana Soares, por alcunha "Belica", que lavrador, nasceu em Blu de Alma Borchardt. o metazoário de Laveran

perguntou pela ofendida a Alfredo, ao que êsre res- menau em dezeseis de Ela, brasileira, solteira, As pesquisas realizada

pond�� ter a m�sma .enven�dado pela "Estrada Chico' junho de mil novecentos lavradora, nasceu em En- na Inglaterra nesses últí

Paul� . A .of�ndlda disse ainda que quando· Belica 8 dezesete, domiciliado e cruzilhada em treze de mos meses desv endaram

�CUdIU, �nstlano lhe tapou a boca com d mão, Cris- residente neste distrito junho. de mil novecentos I
uma nove droga que ag

tJan_o Muller, ao que se Infere do termo de decla- em Jaraguá Alto, sendo e vinte e tres domicilia- como profilático conrra a

raçoes pres,radas pela menor, copulou com esta, digo, filho legitimo de Rudolfo da e reaidente neste dis- malária. O dr. Kanneth

com ela, somente uma vez, tendo porém novamente Ittner e de Ana Ittner. trito em Jaraguá Alto,' Mellanby, �o ôorby Re

tentado. Cristiano Müller, propoz acordo quando sou· Ela, brasileira solteira sendo filha legitima de serach lnstitute, em ôhef

be que o caso estava na policia, oferecendo casa- lavradora nasceu em Ja- Guilherme Radoll e de field, ao lado de outros

menro á ofendida". - E como assim procedendo, raguá do' Sul em vinte e Alvina Radoll. pesquizadores, conseguiu

tenha o denuncíado cometido o crime previsto. no tres de setembro de mil 1-3-44. obter essa droga que, se

artigo 217 combinado com a letra "a" do 224, ofere- novecentos e vinte e um
gundo se julga, tem um

P
, E para que chegue ao conhe- I b I d

ce esta romotoria Pública a presente denuncia, que domiciliada e residente cimentodetodosmandei passar o
va OI' a so uto na cura a

esp�ra seja recebida, e afinal julgada provada, no neste distrito em Jaraguá presente edital que será publicado malária. Trata-se de uma

senrtdo de �er o acusa.do condenado nas penas dos Alto, sendo filha 'legitima pela imprensa e em cartório onde substancia inteiramente

supra menCIOnados artIgos. Requer ainda, se instau- de AU9"usto Behr e de
será afixado durante 15 dias. nova e 'Para experimen

.

'" Si alguem souber de algum t Ih f
. ,

re processo-cnme, na conforqJidade do Código de Guilh8rmina Gutz impedimento, acuse-o para os
ar- e os e eltos o pro

Processo Penal em vigôr. Jaraguá do Sul, 4 de Pe 29-2-44. fins legais. prio dr. Mellanby e vinte

vereiro de ·1944. (assinado) Priamo Ferreira do J\ma-
e cinco voluntários deixa

ral e Silva - Promotor Publico. _ 'Rol das testemu-
ARTUR MÜLLER, Oficial

nhas: - Alvaro de Campos Pinheiro, brasileiro, ca·
sado, maior, residente á Estrada Nova. Leopoldo
Schewinski, brasileiro, solteiro, m�nor, natural deste

municipio, residente á Est. Francisco de Paula. João
Schewinski, soHeiro, brasileiro, maior, residente á
Estrada Francisco de Paula. Angelina Venceslau da

Silva, brasileira, casada, maior, residente em Três
Rios do Sul. - E havendo sido designado o dia 20
de março, para ter lugar o interrogatório do réo
Cristiano Müller, e não tendo o meSmO 6ido encon

trado nesta comarca, e estar em lugar incerto e não

sabido, por isso mandei passar o presente edital,
pelo qual chamo e cito ao mesmo Cristiano Müller

para comparecer, neste juizo, na sala das audiencias:
Edificio do Forum, no dia 20 de março proximo vin

douro, as 14 horas, afim de ser interrogado, sob lJe
na de revelia. E, para que chegue a noticia ao co

nhecimento do réo se passou o presente edital que
sérá afixado ás portas do forum, no lugar de costu

me, e outros de igual teôr, para serem publicados
pelo "Diário 0ficial do Estado", de Florianopolis,
e pelo "Correio do Povo", que se edita nesta cida
de. Dado e passado nesta cidc:de de JaI'aguá do Sul,
aos vinte e cinco dias de mês de fevereiro do ano

de mil novecentos e quarenta 'e quatro. Eu, Ney Fran

co, escrivão o subscrevi. (assinado) José Lindolfo
Borges - Juiz de Paz em exercicio". - Está con

forme o original, do que dou fé.
Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de 1944

O escrivão - NEY FRANCO

Ficam, pelo presente, convidados os Srns. Acio
nistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia
Geral extraordinaria, na séde, nestei cidade de Jara
guá .do S�I, ás quatorze horas do dia 11 de Mar.ço
proxlmo vmdouro, para deliberarem sobre a ordem
do dia seguinte: Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

1) Laudo dos Snrs. peritos nomeados na assem- ARANDELAS.
bléia anterior.

2") Aumento do capital social.

3.) Assuntos diversos.
Jaraguá do Sul, 21 de fevereiro de 1944.

Walter Breithaupt - Adolfo Antonio Emmendoerfer A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenrierá com presteza a qualquer

Diretores pédido de instalação de luz e força.

Edital de Citação de Reu I
Ausente "

fecularia Rio Molha S. A ..

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

"Verde Paris"
Malária

.
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Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 10. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul
Estado de Santa Catarina, Brasil: e a

rarn-se picar pelo anofe
es, infetados de malária.
Todos tinham tomado a

nove droga (verde parís
e tudo indicou que ela ti
nha uma ação profilática
e que consequentemente
prevenia o desenvolvi
mento da infecção. Isso
equivale a um enorme

passo pera frente, porque
quinino e a atebrina, da
dos separadamente ou em

combinação' são exelentes
remédios mas nenhum de
es age como profiláticos.

PREFEITURA �UNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL
De ordem do ST. Pre

eito Municipal torno pu
blico que durante o cor

ents mês de MARÇO, ar
ecada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
e Jaraguá do Sul e na

ntendencia de Corupá, o
mposto sobre INDUS
TRIAS e PROFISSÕES,
elativo ao 1'. Semestre.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
icará o contribuinte su

eito á multa de 20'/. so
re o imposto no primei
o mês, sendo então fei
a a cobrança [udicialrnen
e.

Tesouraria da Prefeitu
a Municipal de Jaraguá,
de �ARÇO de 1944.

F.VQSGERAU
Tesoureiro

Lapis Copiativos
TODAS AS CORES
ecebeu e oferece

TlP. AVENIDA

···------::::�i
Lenha

Picada
.

PET.DLIIR
111111:011

CO.TRA caSPA,

QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

de coivara 1a· qualidade
,

,

Metro Cubico ou
. Cal rada - 12 cruzeiros

Lenha para for
no etc..•

- Entrega a domicilio-

Pedidos pelo Telefone

N.79

.:..----_.:::�;

dESPERTE I BILIS
DO SEU FIGBDO

Saltar. da Cama Dlsposlo para Tud.

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bilis. Se a bilis não
orre livremente, os alimentos não

ão digeridos e apodrecem. Os gases
mcham o est6mago.Sobrevém a pri
ão de ventre. Você sente-se abatido
como que envenenado. Tudo é

margo e a vida é .

um martírio.
Uma simpies evacuação não toca

á a causa.Neste caso,asPf(ulasCarter
ão extraordinariamente eficazes.Fa
zem correr esse litro de bilis evoca
;ente-se disposto para tudo. São sua
ves e, contudo, especialmente indi
cadas para fazer a bilis corr�r livre-
mente. Peça as Pílulas Carter. Não

aceite outt·o produto. Preço: Cr $ 3,:JO

COURO CABELUDO.

�-----

TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

, I

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricida�e SA.
Matriz: ..JOINVILLE

(Sob Administração' do Governo Federal)

•••A • 1911•• IIW�lM1f. IIEG'EliA.
MAIW!iM8S B;M �11J.t}'I�

Uma linha complela de MOTORES nacionais e esteangeiros dA alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, paea 220/380 Volts. 50/60 CIclo<;

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por' minuto
, , 220 Volts, 50 ciclos.

,

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca /HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas pOl' motores trifásicos de 1 HP,
servindo até 50 metros de profundidade.

I

�ATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

Professor Cotedrctico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis

1-Caixa Postal, 19 fUN D A D O EM 1919 Telefone N 39 Ex·Chefe dos ,serviços clinicos e cirurglcos do especialidade no

______________________________________.__ Hospital de Cortdcrd.e de Florionópolis,

9
Assistente do professor David Sonson, no Rio de Janeiro.

SABADO, 4 DE MARÇO DE 1 44 STA CATARINA N 1 215 I
• • , Ex·lnterno, por concurso, do Assistencia Público do Rio de Janeiro

I
formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
BLUMENAU STA. CATARINA

ANO XXV - JARAGUÁ DO SUL

Locais
ANIVERSARIOS

VIAJANTES,
Acham-se em Jaraguà

do Sul, á serviço, os srs.
Drs. José de Oliveira
Malta e Francisco Car-

, doso, altos funcionarios
do Mínísterío da agricul
tura.

ô

e g U i u segunda-feira
p, p, para Florianopolis
o sr. Alfredo Machado, que
Ia foi tratar assuntos de
seu inreresee.

I

Grande·
............................--....

Festa P,opu I
'

IDroÁ\ilV21Ir({]) Ia�t21�.�édl-MEDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS Ear CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE,
- Eletricidade Médica-

dia 5 de 'Março

Exclusivamente para mutestras de olhos, ouvidos,
nariz e garganta

Dispõe de aparelhos os mais mordemos para exame

de sua especialidade.

Ric!llin. Rua do Principe. Fo e'l34. ]OINVILLE

campo .....__"�__
-

.

__--=

I

na praça de desportos da

s...0. A III E R I CA

Pelo vosso comparecimento, antecipadamente agradece
A DIRETORIA

Dia 28 p. P , completou
mais um natalicio asta.

Erna Stahl, filha do co

merciante sr.Martin Stahl.
-Nade 10. passou mais

um, natalicio o jovem Vi
tor Bernardes Emsndoer
fer filho do n/ leitor sr.r

D
·

Jacob Ernendoerfer.
Na data de hontem Ies- Omi ngo,

tejou sua data natalicia
a sra. d. Clara Dresel esp.
do comerciante sr. José
Albus
Festejou a 29 do cor

rente o seu aniversario
o sr. Guilherme Schulz,
gerete da firma Schulz &
Cia, Ltda., desta praça
e elemento de destaque
social no municipio.
-Transcorre hoje o

natalicio da Sra. Irmgard
Mielke, esposa do abas-

.

tado colono Rudolfo Miel
ke residente a tíía Estra
da Braço do Sul (Estra
da Schroeder.)

-

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO

DR. SADALLA AMIN
CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NÓS

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

Haverá um grande Torneio Pebolistico entre \ _ Joinville _

I

os esquadrões: S. D. Amerlca e A. A. Baepend i, iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

locais; S. C. Seleto de Guaramirim e Fundíção Tupi !!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!���!!i:��!�!!!!!!!��!!!!:�!���:!!�!!
de Jeínvílle..

Dp.

A S, D. America realisará nesta data um grande festival

em comemoração ao seu primeiro aniversário de fundação.

A festa se iniciará as a horas, havendo Escritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

uma suculenta Ohurrascada, Almoço, Assados, Oafé, Doces, Re�idellnia: Baujamim Gonstant, 136 - Tel, 12

Bebidas e não faltarão Rifas e diversos jogos licitas, etc.

Os jogos terão inicio as 8,30 horas com

disputa de uma taça pelos quadros secun

deríos. á tarde será disputada a 2a.. taça
pelos principais quadros.

/
'

Não faltará musica no

NESTOR LUZ. Reali
sou-se ante-hontem a noi

te, no restaurante Hass,
o jantar de despedida ofe
recido pelo comercio, ín
dustria e amigos do sr.

Nestor Luz, recem-remo
vido para São Paulo.
Oferecendo a homena- • , _

gem falou o sr. Artur

Müller, tendo respondido
em nome do homenagea
do o sr. Dr. Priamo do
Amaral e Silva.
Este exemplar íuncío

nario publico seguío hon
tem para assumir o seu

novo posto na capital
paulista.

, I "CL\bÇÃDO.J:
1

'

I
INDUSTRIA DE OALÇADOS

GQSOH IRMAOS S. A,
I

Jl\RL\GUl\ - ..I"L\NTL\ CL\T.L\RI NL\

·l
...

Compramos de Diversas Qualidades

lndutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- RAIOS X-

DiI'iOl' MMico do Hospital .. So Jesé "

- ATENDE CHAt-.lADOS A QUALQUER HORA -

�

��'_€!e:!�_�_� �__@
I

INSTITUTO ROCHA LOURES

Dr. Wat�emiro Mazurec�en
eASA .1 S.'.li

Rua Mal. Flolriano n. 152 '-- JARAGUÁ

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partus Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

. lndutote:mia - Bisturi-eletrico . Electro.cauterização
Raios Intra-vermelhos e azuis.

..

Aos comerciantes
e industriais

Chamamos a at�nção
dos Srs. comerciantes

e índustríaís para a no

va secção desta folha,
sob o titulo «Interesses

Comerciais», cuja publi
cação hoje iniciamos e

onde serão ventilados
todos os assuntos reíe-

rentes às classes con

servadoras, desde a or

ganisação das firmas
até os principais atos re
ferentes aos impos�os
e assuntos ligados a In

dustria e comercio.

Experimentando ,a cabeça do
.

Colega
Na fabrica Lessmann

Ltda., desta cidade, des
avieram-se os operarios
Orlando Voltolini e Ge
raldo Bloedorn, até que
este pegando uma ta
lhadeira vibrou forte

golpe na cabeça daque
le. Voltolini foi para o

hospital e Bloedorn está
sendo processado pela
policia.
Dionisio Pereira
.Assumíu a chefia da

agencia local da Empre
sa Auto Viação Catar]
nense o nosso amigo sr.

Díonísío Pereira.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

INFLA.MAÇÖES,
COCEIRAS,

F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

,�\)�O VlftGf:'o
.J ...-G� [JA «»: '-At
(�h'fTItt INDUSTRIAL
JOINVlllE

o SABÃO
•

"

"Virgem Bspecícüdcde"

recomenda-se tanto para roupa fina como para 'roupa comum.

. '

da CIA. WETZEL 'INDUStRIAL Joinvile
\

(Marca Registrada) ,
Sf>.6Ã� ylRCtAt

.0.
�. ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Falou- alemão

e foi

condenado'

Prefeitura Municipal �e JarDluá �o Sul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia-4-2-1944 .

6.805 - Vícrorío Lazzaris - Requer llcença
construção casa de material tipo bungalow seu terre

no á rua Domingos R. da Nova, conforme plantas
- A' viste da informação, como requer.

6.8ç;5 - José Peters - Requer licença retirar ja-
nela no telhado existente sua casa sita á Avenida Paulo Gebhardt, resí-

Getulio Vargas - idem, idem, idem. dente na cidade de Ca-

Dia 7-2-1944. çador, neste Estado,
, 6.804 - Otto Wagner - Requer "Habite-se" sa- achou que podia deso

las rrs 54 a 58 seu predio á Rua Mal. Floriano Pei- bedecer a ordem dada

xoro -r-e- Idem, idem, idem. pelo Sr. Ministro da Jus-

6.850 - Arnoldo L. Schmidt - - Requer "Habi- tíça proibindo o uso das

te-se" seu predio sito á estrada ltapocú-Hansa, zona línguas alemã, italiana e

suburbana - Idem, idem, idem. japonesa e, em Outubro
6.851 - Arnoldo Hass - Requer "Habíte-se" do ano passado falou

pare sua casa sita á rua CeI. Procopio Gomes de alemão na casa de um

Oliveira _.- Idem, idem, idem. comerciante. Processado
6.854 - Adolfo Konell - Requer transferencía pela policia, foi o ínque

pare Francisco Fodi imposto terreno com 1.200 m2 rito enviado ao Tríbu

e casa n. 1:110 sito á rua Preso Epitacio Pessôa _
nal de Segurança, Nacío

Idem, idem, idem. nal, sendo condenado

6.856 - - Vígando Nagel - Requer transferencia pelo Juiz Alfredo Míran

pare Otavio Bardin imposto sua bicicleta marca Wan- da Rodrigues à Ipena de

derer - Idem, idem, idem.
6.857 - Ricardo Kreutzfeldt - Requer rransfe-

rencia seu nome terreno com 75.000 m2 sito á esrra
da Ribeirão Grande da Luz e adquirido de Alvino

.
Lach - Idem, idem, idem

6.858 - Maria Augusto, - Requer trensferencla
seu nome imposto terreno com 100.000 m2 sito á
estrada Ribeirão Molha e adquirido de Maria Manes
- Idem, idem, idem.

6.859 - Alvino Lach -- Requer transferencía
seu nome terreno com 97.500 m2 sito á estrada Ri
beirão Jararaca e adquirido de Albrecht Marquardr
- Idem, idem.

6.840 - Alfredo Demarckí - Requer transferen
ela seu nome terreno com 16.095 rn? sito á estrada
Rio Serro e adquirido de Carolina Demarcki - Idem.

6.741 Alfredo Demarcki -- Requer rraneferencia
seu nome terreno com 81.468 m2 sito á esrreda Rio
Serro e adquirida de Vva. Olivia Demarcki e Clara
Demarcki - Idem, idem, idem. ,

6.IH2 - Bertoldo Gumz - Requer transferencia
para Oswaldo Ponarh, imposto carro de lavaura-
ldem, idem, idem. '.

6.845 - Alvino Koch _ Requer rransferencle
seu nome imposto engenho de assucar adquirido de
Germano Wagenknecht - Idem, idem, idem.

6844 - Elias Brugnago - Requer rrensferencra
.

pera Eugenio Fischer imposto sua barbearia - Idem.
6.846 - Eurico Ehlert - Requer transferencia

seu nome terreno com 110.000 m2 sito á estrada Ri
beirão Grande da Luz e adquirido de Ignez ôuhr. -

Idem, idem, idem. .

�

6.847 - Sofia Pornlenowsky Lenzi - Requer
50 dies de licença .rratarnenro de Saúde - Como
requer, de acôrdo com a letra «A» do art. 155 do
Decreto-lei n. 700 de 28 de outubro de 19,42.

Dia 10-2-1944.
.

6.855 - Henrique .Haerchen ( Requer transferen
da pera Ricardo Duwe, imposto terreno com 1 O.ooo
m2 sito á estrada União - A' vista da informação,
com� requer.

Dia 14 -- 2-1944
6.855 - Otto Henschel - Requer «Habíte-se»

para sua casa sIno_. sita á rua. Quintino Bucaiuva
A' vlsta da informação, como requer..

6.845 - Oscar Steinert - Requer licença cons

trução maosoléo sepultura perpetua de Berta Rugs
Steinert - Idem, idem, idem

6840 ,- Erico BIosfeld Requer licença pro-
'ceder diversas reformas e concertos sua casa n°. 68
sita á rua Preso Epitacio Pessôa - Idem, idem, idem.

6.850 - Theodoro Hinschlug - Requer licença
construção instalação sentreríe com 5 assentos seu

predio nv. 184 á Av. Getulio Vargas - Idem, idem.
6.851 - Erwino Brandenburg .. Requer licença

negociar ambulante com fazendas, etc. - Idem.
6852 - Bernardo Wacholz '_ Requer licença

construção maosoléo sepultura perpetua de Augusta
Krutsch Wacholz Idem, idem, idem.

6.854 - Ricardo Ehlert _ Requer licença cons

trução maosoleo sepultura perpetua de Griselda Ehlert
- Idem; idem, idem.

'

6.856 _ Lourenço Gressinger - Requer trens
ferencia pera Mathias Ruysam, imposto seu troly de
aluguel - Idem, idem, idem.

6.857 - Alvino Mueller - Requer rransfçrencia
pare Adolfo Dallrnann, imposto terreno com 60.000
m2 sito á estrada Rio da Luz - Idem, idem, idem.

6.858 - Albrecht Konell -- Requer transferencia
pera Emilio Lemke II, imposto terreno com 15.000
m2 sito iI estrada Jaraguá-esquerdo - Idem, idem.,

6.859 - Augusto Bolduan - Requer transferen·

Produtos da ICCM S_A_ Blumenau

L Alameda Rio Branco -_ Oaixa Postal, 47

.� Carlos.Hoepcke S. A.
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���t��:D�;,,��:d��fl�!b��� I aomeraio e Indusrrío
Atesto gue tendo sido ha

Itempos atacado de intluenza,
uzei com grande proveito o •

PEITORAL DE ANGl(D ,

PELOTENSE, conseguindo
dentro de muito pouco tempo
debelar todos os simtomas
dessa molestia. ticando per
feitamente restabelecido. A
lem desse tatu pessoal, pos
suo em minha tarnilia difte
rentes casos não sÓ de intlu
enza como Je outras meles
tias resfriados tosses, bron
chites, etc. em que bs doen
tes, sob a bene±ica intluencia
do PEITORAL DE ANGI
CO PELOTENSE, são rapi-I
damente curados. IPelotas - Urbano Martins
Garcia.
Confirmo este atestado, Dr.

F. L. Ferreira de Araujo (Fie
ma Reconhecida)
Licença N. 5 I I de 26 de

Março de 1906
Deposito geral: Laboratorio
Peitoral de Angico pelotense
Pelotas - Rio G. do Sul
Vende-�e em toda a. Parte

\
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A'dolf' Herrn. Schultze III
F b

\
(Sezões, Malárias, IL"II. II'" r"'s Impaludismo

FABRIOA DE MOVEIS EM GERAL ,iii � .., Maleitas, Tremedeira i�
Do mais simples ao mais fino acabamento iii

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - Iii
Rua Rio Branco, 964 .1 araguá Iii "Oapsulas _ Antisezonicas iii
t!l�����fll-��[QJ[QJ m Minancora" m

iii Em Todas as Boas Farmacias I
mÉ I
II um produto dos Laboratorlos MINANCORA m
i�

-

o

.Ioinville - Sta. Catarina - �i
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viNHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

.ap•• bIt.:

nandes, Antonio Tonon, O PRECEITO DO DIA

,
J unta Oscar August Hermann O ar que se não reno-

A
Ehlert, Valter �?rchardt. va enfraquece a restsrên-

do üstamento o. sr. HerCI�lO Alves cia do organismo ás do-

M i I i.tar de Ouríques devera com�a ..

enças Infeciosas. Nos a-

, .•
recer nesta Junt� aíím I pesen tos cujas portas e

Jaragua dO'Sul, de tomar conhecímento I janelas permanecem fecha-
Esta Junta recebeu de um despa?ho dado das, o ar é parado, quen-

para entrega aos' inte- em seu requerimento. te e úmido. Na preven-
ressados os seguintes çäo da gripe, cumpre dor-
certificados de reservis- mir em aposentos areja-
tas: Paulo Brotzki, Fran- rJtj1JBiJ"Jj dos, cuja ventilação se

cisco Peggau, Ervino faça com certeza. SNES.

WI'schral, Miguel Bockor,
É UMA DOENÇA ClltAVISSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA-

João Martins, Emílio MíLIA E PARA A RACA. COMO �����������!�����������������!!!�!!��!��!!�!!!!!�!�!!!!!!!!!
UM BOM AUXILIAit NO TRATA-

Kannenberg, João Fer- MENTODIl:SSEGitANpEFLAGELO

nandes; Silvério Fernan- uu: o

?e�S ��li�I!;���aGr��i��� UI[Wllll:mttIUI;1:I
Lenzi, Ricardo LuísAI- A SiFILIS SE APRESENTA SOB

berto Wild, Martin Fer- INÚMEIt�. P'ORMAS. TAIS COMO:

ItEUMATISMO

ESCR6FULAS

FRACOS E AN�MJCOS'I
Tomeml

Bronquit••
ElcroFufo••
Convalescença.

VJNHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDEI.

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

Novafarmacia
ESPINH....

FISTULAS

ÚLCIEIt'"

ECZEMd

FEltIDA.

DARTRO.

MANCHA.

de'ROBERTO )1. HORST6 mêses de prisão, grau
minimo do art. 31 do
decreto-lei n. :4.766, de
I: de outubro de 1942.

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

pr'eços vantaj 080S.

I Rua Mal. Deodoro, 30 - JßRßGU4
�����!�!�!!! gg�!�!!!�� ����!�����:� ����!!!!��!� g�����!!!!!

PAPEL CREPON

de todas as côres na

TIPOGRAFIA AVENIDA

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 15 ANOS

VENDE-SE EM Tô'OA "-'l.RTE.

Matriz: i
I

Florianopolis
Caixa Postal, 1 e 2 '

FILIAIS:

�RUZE1fR09 LAGES9 J01fNV1fLLE9·•
LAGUNA, :BLUMENAU Im SÃO FRAN�1fS�O

•

Ferragens -- Louças - Fazendas - Produtos Químicos e

Farmaceuticos -- Fabrica de Pregos - Estaleiro

Secção de Despachos - Navegação.

Endereço telegralico: IUiHOEPC�E"

ela pera Adolfo Dallmann, imposto terreno com 25.000
m2 sito á estrada Ribeirão Preto - Idem, idem.

6860 - José Bankhardt ""'7" Requer baixa írnpos
to sua bicicleta - Idem, idem, idem,

.

6.871 - Roberto Hass - Requer licença esta
belecer-se com OLARIA á estrada Isabél - Idem

RENATO SANS - Secretário

r---
..---------------------------------.---------------------,---,---------------------.--....-----------------.

il!nhofíl! Suas compra�> não estarão completas si' faltar o FERMENTO MEDEIROS· Tenha tambem em

sua casa o Açucar de Baunilha e o's Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Oontra Dô[' de C�beça T I!rmlnól- termina a dôr�

--.����������_'.J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


