
Reu. Imposto �e Consumo
O Sr. Presidente da Re

publica assinouum decre
to prorogando por mais
60 dias o praso ante-hon
tem expirado, para en

trar em vigor
.

o novo
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TELEFONE N°. 39 regulamento do imposto
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ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL Babado, 3 de Fevereiro de 1945 Sta' Catarina N. 1b60 do capitulo 3° que con-
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Diretor: ARTUR MÜLLER - Fundado em 1919

Repetidamente os estra- tarem lutando ao lado das I situação nas frentes oci- I cer e que prejudica enor·

tegas de café atribuem forças americanas, ape- dental e oriental. E então memente as operações
á frente de guerra da Ita- nas um terço destas es- surgirá a marcha dos bra na Italia, é constituida

Ha uma importancia se- tá atuando naquele setor sileiros sobre Berlim. E pela riquesa de posições
cundaria e ás vezes até para dois outros terços da não importará a maior naturais que ainda usam

terciaria no panorama força l:lHtanica. O· gros- distancia em que se encon os nazistas para resistir

geral do conflito. Esque- . so das forças americanas tram atualmente da ca- os alpes italianos. Mas

cem porém esses mestres na Europa encontra-se pital germanica. O avan- de nada lhes valerão

improvisados que graças lutando no setor central ço será processaado per- essas posições. Eles se

á existencia dessa «írent» da frente ocidental. Po- feitamente sincronisado rão inexoravelmente ba

é que von Rundstedt não rém a resistencia que os com as ofensivas brita- tidos e definitivamente
contou para sua fracassa- a!emães ain.da eviden- nicas, americanas e so- do territorio
da orensíva com outros eram na Italia desmoro- vieticas. Outro fator de expulsos

100000 soldados nazistas nará logo que se agrave grande importancia que italiano deixando livre o

que se encontram para- um pouco mais a sua é necessario não esque- caminho para Berlim.

lisados nos setores ita-
Iíano de guerra. Esses
milhares de soldados ale
mães teriam sido de

grande utilidade para os

nazistas uma vez que os E Pl d Ob E' t
pudessem empregar li- O ano e ras e qutpamen os

vremente em qualguer Por decreto-lei nv...
teatro de gue.rra, Dal S?- 7.213, o Governo da Re
bresae toda a I�portanCl.a pública estabeleceu a re
da luta na Italía, E pO�SI- ceita e despeza do «Pla

yel tambem que muitos
no de Obras e Equipa

Ignorem que apesar da;s mentos» para o exerci

v�lent�s força� .

expedi- cio de 1945.
cionanas brasileiras es- Por ele foram reser-

,

vadas as seguintes quan-

seguintes sorteios.
tias em obras que díre-

C Oll> tamente
.

ínteressam ao
-�OO apólices de r,;!)

Estado de Santa Cata-ri-
1000.00, num total de Cr$
200.000,00, das denomina- na, pelo Ministerio da

I das«Nominativas»emitidas
Viação e Obras Publicas:

I I' 507 d 22 d Para o prosseguimento

I
pe as eis ,e e

das obras da rodovia La-
Agosto de 1901, 769, de

ges-Rio do Sul e Lages-25-9-1907 e 1.662, de . . .

R' N 7 640 000
15-10-1929.

' 10 egro,. . cru-

75 apólices de Cr$ zeíros e para a conser-

1.000,00, das denornlnadhs vação da rodovia Lages
ao portador, emitidas pe-

Passo do Socorro, 360.000

las leis 1.587, de 4.9-1929, cruzeiros.

1.058, de 2-10-1922 num
Para o prosseguimento

$ 5 das obras da estrada de
de Cr . 7 .000,00. f R' N B t

249 apólices de Cr$ erro 10 egro - en o

500,00. das denominadas Gonçalves 10.000.000 de

ao portador, emitidas pe- cru�eiros para. o .1°. Ba
las leis 1.05S,de 50-9-19::::!8 talha? Ferrovlarío e ..

num total de' Cr$. 40.0�v.OllO para o 2°. Ba-

124.500.00.
talhao.

.

Para o prosseguimento
das obras da Estrada de

,
Ferro Santa Catarina,

No dia 28 faleceu na 2.000.000 de cruzeiros.
cidade de ßrusque, o c.o- Para a Rêde de Via
nhecidissimo índustrial ção Paraná-Santa Cata
Consul Carlos Re.naux, rina, no prosseguimento

Levo ao conhecimento dos srs. indústriais que tem seu nome hga?o dos serviços de remede-

dêst� muni�ipio, já registados ou não, que este a In�mera� obras de �SSIS- lação e aparelhamento,
Serviço esta procedêndo a entrega dos boletins rencía .soclal, esportiva e inclusive construção 'da
de registo" que' é obrigatorío, para qualquer enge- educativas do Estado.

nho de açúcar, melado, doce de frutas farinha de Ao seu enterro que dei

aípím ou mandioca,. garapeira, sorvetelra mesmo xou de luto o municipio cou constituido dos Snrs.

que fabriquem sómente para uso próprio. de Brusque do qual era José Alves de Carvalho

Esse Serviço abrânge tambem aos alfaiates grandebemfeitor, compare- Filho, Julio Conforto e

costureiras, tinturarias, e tantos outros que traba� ceram o sr.Intervenror Fe- Antonio de Souza Lima.

lham sem pagar impostos ou licenças; ás oficinas deral, arcebispo metropo- -x-

-mecänícas, serralheiros, relojoeiros eletricistas litano e inumeras pessoas I
Foi nomeado Prefeito

radio-técnicos, consertos de instrumentos musicais: e autoridades de diversos, Municipal do Rio do Sul,
guarda-chuvas, ateliers dentários, fotógrafos etc. pontos do Estado. o sr. Vitor Buhr.

O não cumprimento do disposto no Decre- O fa�ecido viera para I -x-

to-lei federal n". 8041, de 3/II/1942 que organizou o ? Brasil aos 19 anos de Em substítuíção ao sr.

registo obrigatório em tôdo o territorio Nacional, Idade, contando

atualmen-, Joaquim SaUes, Prefeito
das demais indústria e das acima mencionadas, se- te 84. de Serra Alta foi no-
rão impostas multas variáveis de Cr.$ 200,00 a Cr.$ , -x- meado o sr. Cap. Osmar
?O.OOO,�Oaos que se esquivarem ao registo ou prestarem Recebemos a comunica- R. da Silva, brilhante

mformaçoes falsas. ção da eleição da nova oficial da Força Policial.
O praso para o recolhimento dos registos diretoria da Associação - x-

preenchidos termina no dia 15 de fev�eiro de 1945. comercial de SãoFrancis- O snr. Presidente da

Jaraguá do Sul, 31-1-1945., I co do Sul, que ficou assim Comissão de Abasteci

Emílio da Silva-Agente M. de Estatistica constituida: Presidente mentos autorisou os srs.

Felippe Musse; 1. vice, Prefeitos Municipais a

NOTA- Os estabelecimentos industriais que re- Willy Schossland; 2. vice, tabelarem o pão.
gistaram movimento de venda de Cr$ 100.000 00 Francisco Maia; 1. e 2. -x-

ôu superior, estão obrigados, de conformidade 'ao secretarias. respetiva- Viajou para o Sul
\

do
Decreto-lei n. 4736, de 23 de Setembro de 1943 a mente Bertoldo Michels �stado, em visita as

prestar declarações de Inquéritos Econômicos pa· e Elpidio Machado; 1. e obras da estrada Imarui-
-

ra. a_ Defeza Nacional, cujos Boletins anual de ins 2. tesoureiros, resp. João

I
Mirim, o snr. Dr. Nereu

crIçao:1944 são fornecidos, diariamente, por esta A. Maia e Augusto Kamp- ltamos, Interventor Fe

AgenCia, a contar de 1° de fevereiro de 1945-. ke. O conselho Fiscal fi- deral.
I

A Lição 'dos
AconlecilDenfos
Com a aproximação de acontecimentos

sensaciooais, anunciados a cada momento

pelas emissoras e jornais, o mundo está' co-
rno que em suspenso. ,

A expectativa da cessação das hostili

dades vem preocupando tanto ou mais que
a propría luta, em razão da complexidade
dos problemas com que terão de se defron

tar, no apoz guerra, para a reconstrução
do mundo arruinado, os guias atuais da hu
manidade.

Para nós, essa expectativa, não nos apa
vora, ao contrário nos enche de júbilo, pois
terminada a guerra, com a missão cumpri
da e bem cumprida, os nossos irmãos que
concorreram para esse feliz desfecho, vol
tarão aos seus lares com o premio a que fi
zeram [ús por tanta bravura, e tanto estoi-
cismo. '(.

Os que lá, nas montanhas geladas da
ínfeliz Italia, tombaram honrosamente, terão
a glorificação de seu heroismo no momen

to da trasladação de seus despojos para a

terra generosa da mãí-pátría. .

E bem merecem essa glorificação aque
les que em pról de sagrados princípios se

arrojaram á luta na certeza de que se -sa

crificariam por um ideal superior e que o

seu sangue não sería derramado em vão e

jamais seria esquecido o seu sacrificio.
Oxalá que a provação por que passou

a humanidade sirva de lição e que os am

biciosos se capacitem de que nenhum poder
alterará a ordem natural das coisas.

Ínutil será, por conseguinte, qualquer
tentativa nesse sentido. A humanidade mar

chará sempre para a frente, seguindo a ro

ta traçada pela sua inevitavel destinação, .

máo grado tudo o que se fizer em contra

posição, queiram ou não os reacionários.
M. T.

Pelo Estado de Oliveira, diretor do Te
souro, mais um sorteio de

apolices estaduais de di
versas emissões, O ato te
ve também a presença jíe
outros ai tos funcionários
do Estado e de pessoas
lnreressedas, perante os

quais se procedeu aos

Realizou-se no dia 24
de janeiro ás 9 horas, no
Tesouro do Estado, com

a presença do er. professor
Orlando Brasil, secretário
da Fazenda interino, e sob
a presidencia do sr. Otávio

AVISO
\

Reqtstc tndusrrlol

Os Brasileiros tambem
marcharão sobre Berlim

VILAR SAN JUAN - Diretor de Imprensa do CEC para o CP

Santa Catarina IDr. Hry Pereiro Oliueiro
======================, .O día 6 do corrente

regista a data natalicia
do sr. Dr. Ary Pereira
e Oliveira,' digníssímo
Juiz de Direito da Co-
marca.

Magistrado cultô e in

tegro, o aniversariante
honra a justiça catarí
nense.

Pelo seu saber, pelo
seu caráter de homem
de bem e pelo seu ca

valheirismo, soube ele

grangear a estima de to
da a - população da co

marca, que vê nele o im

parcial distribuidor da

justiça e o amigo dís-:
tinto.

•

Na sua data natalícia,
junto á sua digna fami-'

lia, o povo jaraguaense
lhe augura todas as Ielí
dades

Não ha duvidas que a

���rri�. aproxima-se
do

Aniversarios

oficina de locomotivas
em Curitiba e serviços
complementarés na nova

estação de Jaraguá do
Sul, 20.000.000 de . cru

zeiros.
Serviços .de aterro na

Prainha, em Florianopo
lis, cr$ 100.000.

E) de se resaltar que
o plano tambem reserva

a ímportancíc ,de 50 mi
lhões de cruzeiros para
o prosseguimento das
obras da estrada de Ier
ro Brasil-Bolivia.

Fez anos no dia 1'. do
corrente a srra Alice Pe- :

dri, filha do sr. Antonio'
Pedri.

'

� Ontem, transcorreu

a data natalicia do jovem
Antonio Mahfud.
- A dare que hoje trens

cq_rre é de intenso júbilo
para todos os que moure

jam .nesta çasa, pois re

gistra a passagem do a'ni
versarlo natalicio do pre
zado jovem Odorico B.

Oliveira, dedicado funcio
nario das oficinas dzsre
jornal.
Receba poís, o Odorico,

um fraternal abraço de
todos os seus colegas do
«Correio do Povo».

- A efemeride de ama

nhã registra o transcurso

de mais um aniversario

natalicío da prendada srta.

Lidia Schmitt, destacado
elemento de nosso meio
social e filha do industrial
sr. Arnoldo ôchrnítt.

- A mesma data regis
tra o primeiro aniversario

da interessante menina Te
rezinha, filhinha do snr.

Afonso Nicoluzzi.
-. Ainda dia 4 ocorre

o aniversario da menina

Ortrudes,filha do casal Ma
ria eHermann Weidner.
- Ocorre segunda-fei

ra proxima o aniversario
natalicio da exma. sra. d
Leonor Neves. esforçada
diretora do Grupo Escolar
«Abdon Batista», desta ci
dade. ....,

-x-

AGuerra

Os russos já estão a

70 quílotnetros de Ber

lim, onde já se ouve o

troar dos canhões e que
já foi' abandonada pelos
diplomatas, inclusive o

embaixador japonês.
Com o mesmo impeto

com que as forças rus

sas atacam na Prussia e

província de Branden

burgo, a qual pertence
á capital alemã, os ame

ricanos e ingleses in
gleses investem contra
a linha Siegfried numa

extensão de 70 quilome
trose na qual já pene
traram.

Na zona italiana, com

excepção do ataque do
8°. Exercito ás forças a

lemãs ao norte de Bo
lonha. nas demais fren
tes apenas, houve encon·

tros de patrulhas.
No Pacifico as forças

comandadas por.Mac, Ar
thur já estão a menos de
50 quilometros de Mani

lha, capital das Filipidas.
Es tão reunidos em

qualquer ponto do mun

da os snrs. Roosevelt,
Churchill e Stalin, que
discutem sobre o futuro
do mundo. O sr. Stetinius,
Ministro do Exterior dos
Estados Unidos, esteVe
em Roma,

.

onde confe
renciou com Sua Santi
dade, o Papa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l�nll�tria a� Man�ira� Ja����� DI �I Moveis Estofados 'Cruzeiro' �s�a�=
seu bom dinheiro com-

Relatório da Diretoria prando na

'!§"

74.212,00
.

137.724,20
327.630,10 ...

.1.--,6�:g�g:� CALÇADOS .

'4.451,60

29.955,90 -I R G '

0-19.659,60
35.797,60
3.276,80
57.253,70
24.266,60

, 136.832,70

30.000,00
956.950,90

."
-

CORREIO DO POVO

SENHORES ACIONISTAS ,

De ,conformidade com o que determinam os

estatutos sociais, esta Díretoríã tem o grato pra
zer de vos apresentar o relatório referente ao

exercício encerrado em 31 de outubro de 1944.
Pelo Balanco e Demonstracão de Lucros e

Perdas, que com este publicamos, podereis ficar
inteirados da situacão econômico-financeira desta

Sociedade, hem como do resultado do exercício
encerrado em 31 de outubro de 1944.

De acordo com os· estatutos sociaís, deverá
a próxima assembléia eleger os membros do Con
selho Fiscal que atuarão no exercício corrente.

Encontram-se, no escritório desta sociedade,
todos os documentos referentes ao exercício en

cerrado, podendo alí, os senhores Acionistas ob
ter qualquer esclarecimento julgado necessário.

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1944 ..

Carlos Leopoldo Mey
Diretor-Presidente \

G. Rodolfo Fischer Leopoldo.Ionssen
Diretor-Gerente, Diretor-Técnico

Demonstração'do Ativo e Passivo
em 31 de outubro de 1944.

A T I V O

IMOBILIZADO
Imóveis e Benfeitorias
Edifícios e Dependências
Maquinismos e Instalações
Veiculos e Semoventes
Móveis' e Utensílios
DISPONIvEL

Caixa
REALIZAVEL

Titulos a Receber
Titulos em Cobrança
Titulos em Caução
Obrigações de Guerra
Contas Correntes
Almoxarifado
Mercadorias
CONTA DE COMPENSAÇÃO

Ações em Caução
'

)

PASSIVO
EXIGÍVEL

Contas Correntes Garantidas,
Títulos a Pagar
Arrecadação p/c Terceiros
Contas Correntes

Cratificações a Pagar
Díyídendos a Pagar
NAO EXIGIVEL
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciações
Fundo' para Devedores Duvidosos

Capital
,.

CONTA DE ·COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria 30.000,00

. 956.950,90
Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1944

Antonio Veiga - Contador - Dip. 949 .

Carlos Leopoldo Mey
Diretor-Presidente

Leopoldo Janssen G: Rodolfo Fischer
Diretor-Técnico Diretor-Cerente

CRÊDITO
MERCADORIAS

Lucro verificado nesta. conta
.

JUROS E DESCONTOS

Idem, idem

Jaraguá do Sul, 3 de Fevereiro de 1945
------------�-----

-

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmo

nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitarias e 'salas de

jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e casinhas, divans e estrados da melhor fabricação
tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.

---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ---

Exposição, vendas e escrirorio, á R. Marechal FI. Peixoto, 54/58. Fone, 45.

Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U Á DOS U L

2a. pagina

farmacia Nova
de ROBERTO Itl. BORST

a que dispõe de rr.a ior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

,
pl'eços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3D - JARAGUn

�w...®��
--------

FI-, ACOS E AN�M'COS I

Tom.m.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

l.precMi _ ,. ..
To....
R.sfri.do.
Bronquit••
Elcrofulo••

Convelescençu
VINHO CREOSOTADO
Ê UM GERADOR DE SAÚDE.

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
BAR-lR.E§1rAl![JRANlIrE

Refeições á qualquer hora
----------- - Banhos quentes e frios, - chuveiro -

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA,587

JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA

SÃO OS MELHORES

E MAIS BARATOS

Banco IndLJstria e Comercio

de Santa Catarina S. A.

3 %

.Sabados: Das 9 ás 11,00

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

AGÊNCIA

.Jaraguã do Sul

Produto da:

32.535,10
\ Iadustría de Calçados

34.779,80
1.002,40 Gosch Irmãos SAI. Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O,)

30.222,60 _

J

19.500,00
Matriz: I T A J A I .

7000000 JARAGUÁ DO SUL j• , FILIAIS EM,: BIUl�enau. Brusque, Florianopoli;;, Joinville,
SANTA CATARINA Lages e RIO do Sul AGENCIAS EM: Jaragua, Caçador,

6.420,50 Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do

12.841,10
_ I _ Caixa Postal, 11 Peixe, Sã" Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.

13.228,90 - I -

SUB-ÀGENCIAS EM: Indaial, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas.

70g:Õ�g:gg .. iI ESCRITORIOS EM: Ccncordia, Gaspar, TaiÓ' Urussanga e

Araranguá. EM INSTALAÇÃO,: Orleaus, Salto Grande, e

, Rio Negrinho
.

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos de expor

tação e outras operações de credito; passes para

as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,

ABONA EM qCORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias '20/0
Com avise previo (retiradas diarias até

1.000,00)
Depositos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) deposites iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

H O R A R 10: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

D�monstração de Lucros e Perdas,
referente ao exercício encerra

do em 31 de outubro de 1944

DÉBITO
DESPESAS GERAIS

Valor desta conta 323.37�,20
GASTOS DE INSTALAÇÃO procure

Id��N��mDE RESERVA LEGAL
47.957,10 HOTEL TROCADERO

Importância transferida para esta conta 6.420,50 AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES
FUNDO DE RESERVA ESPECIAL' ASSEIO - MORALIDADE

Idem, idem
.

12.841,10 HOTEL - BAR - RESTAURANTE
FUNDO DE DEPRECIAÇÓES

Idem, idem 13.228,90
RUA VISCONDE DE TAUNAY"'. 185

FUNDO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
=-----------

Idem, idem _
6.420,50

CRATIFICAÇOES A PAGAR
Valor das mesmas

DIVIDENDOS A PAGAR
Idem, idem,

Parecer do Conselho Fiscal . m!=n=!!=n=n=!!=!!=!!=!!-ll=n:;::n=;;=!II
19.500,00 Os abaixo assinados, membros efetivos do :::

F b (Sezões, Malárias, :1'1'-1-
Conselho Fiscal, da -Sociedade Anônima Indústria III ,., r""s Impaludismo .. _

70.000,OQ de Madeiras Janssen S/A .• tendo examinado mínu- iii _

�- � Maleitas, Tremedeira 1-1'1-
499.740,30 ciosamente o Ba.lanço, Demonstração de Lucros e III �

:::

Perdas, Inventários e Contas que foram apresenta- III
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

m
dos, bem como a escrituração da Sociedade, são de o::

:::

494.716,60 parecer que sejam aprovados. os' referidos doeu- III '�C�psulas Antisezonicas �I
mentos,' referentes ao exercicio social encerrado ::: �

o::

5.023,70 em 31 de outubro de 1944! bem como os atos pra- III Minancora" II
499.740,30 ticados pela Diretoria, pois que constataram a -1-1'-1- -1-'11:

Jaraguá do Sul, 51 de outubro. de 1944 maior regularidade e absoluta ordem em tudo que ._

Antonio Veiga _ Contador _ Dip. 949 lhes foi. dad� examinar. ,iii Em Todas as Boas FarI�acias I
Carlos Leopoldo Mey Jaragua do Sul, 31 de outubro de 1944 m É um produto dos Laboratorios MINANCORA -1-::

Diretor-Presidente '\ Dionisio de Assis Pereira III '

L ld T G R d lr.f. 'm: h LU4'z Gomes I::: Joinville - Sta. Catarina -

1-'eopo o"anssen . o o '.f o ,.I! tSC er •

Diretor-Técníco
'

Diretor-Gerente Alfonso Buhr 1ii�.EIIi Uiiilil!l....=i!-·I=I=n::liEElIElIiI

ii�i�I���i�liliil�ii�i�iili��iiilli$il�l�

"Onde comprarei melhor???"
POIS SEMPRE quando V. S. precisa de Sedas, Caserni

ras, Perfumes, Roupas ,Feitas, Chapéus e mil outros

artigos, ENf�ONTRARA MAIS BARATO NA CASA

Erico Bruhns,
.

RUA CEL. EMILIO JOURDAN, 62-Jaraguá do Sul

��i�lii!��i��iiilll�i�ill�i�I�li$�iil�I�1

EM JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·E S P O R T E S - O Baepe.,dí arrebatou a Taça SalYlare - os brasileiros invitas no

Associação Pró-Preventório de Jaraguá do Sul C h i I e

I TC��f!m��:!:A!�r_r o ��il ��!�:no. ul-

minado, os clubes Baepen- timo. domingo, na disputa
dí, desta cidade, e Seleto. do.' campeonato Sul Ame:

61,80 de Guaramirim disputa- ricano Extra, o. conjunto
ram no dornlngo ultimo. a ßollvlano por 2 a O.

Taça ôalware e as 12 Ante-honrem os Argen
garafas de champagne tinos venceram oe colem

que a. acompanharem. bianos por 4 a 2, e üs

Os quadros entraram Chilenos as Equatorianos
em campo. fortemente en- pür 2 a O. •

Tesoureira xertados pelos iogadores Os Braslletros ainda não.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii d o. A fo.n 50. Pena F. c., o. tiveram o. seu a rco vasado.
ôeleto, e pelos do Ame
rica F. c., 0.5 locais.
O logo esteve enpol

gante, tendo. vencido. 0.5

locais por 5 a 1. ,

Balancete dO dia 3t de deze�bro de t944
c A I X A'

HAVERDEVE
I /

A Renda líquida da festa do. dia 2-7-44 1.076,50
" Mensalidades conforme relação. do. cobrador 412,00
" Reflda líquida da festa de 11-11-44 4.409,40
" Idem idem da noite de 18-11-44 407,00
" Donartvo 100,00

6.404,70

De (lomiseão pag-a ao. cobrador
" Subvenção. paga a um beneficiário. ref.

20. sernéstre de 1944 300,00
" Chéque n=. SB a favor da ôoc. de Assis-

rencia aos Lazeros, Florlanópolis 6.042,90
6.404,70

JULIETA P. OLIVEIRA - Presidente JOANA BLOSFELD

lE�nrr2t� (�C lPlfllmCnf21 fraca
.

o

o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito.
da comarca de Jaraguá do. Sul, Estado. de Santa Ca-
tarina, Brasil, na forma da lei etc.

.

FAZ SABER a rodos .os que o. presente edi
ral de primeira praça, com o. prazo. de trinta 50 dias

virem, üu dele conhecimenro tiverem üu interessar

possa, que, findo. esse' prazo, há de ser arrematado.
por quem meíor lance oferecer, no. próximo dia
5 de Março. vindouro ás 10 horas da manhã, o. bem
penhorado a Manoel Ioão Peixe, na ação. executiva
fiscal que lhe move a Fazenda Municipal, a saber.

11 _
UM TERRENO sito. no lugar denominado Jaraguá I

Alto, nesta comarca, frente nas terras de Hermann
Volkmann. fundos com as de Willy ßuddendorf en

tre terras de Oscar Herrsen e as de Antonio Paulo,
com area de 47.500 ms2, avaliado. em cr$800,00; ,

cujo. bem constante do. auro de penhora e avaliação.
de folhas dos euros da referida ação. executiva, se

rá levado. em prirneire praça de arrematação pelo.
preço. dê cr.800,OO, para pagamento. de imposto devidos
a Fazenda Municipal. Assim será o. referido. bem arre

matado. por quem mais der e maior lance oferecer,
no die. hora e lugar acima mencionados. podendo
mesmo ser examinado. por quem interesse tiver no

lugar Ieraguä.Alro, onde se acha localísado dito. bem.
,
E para que chegue a noticie ao. conhecimento de
rodos, se passou o. presente edital que serà afixado.
às pürtas do. Fürum, no. lugar de cüstume e publica
do. pelo. jürnal «Cürreiü do. Püvü» que se edita nesta
cidade. Dado. e passado. nesta Cidade de Jaraguá do.
Sul, aüs vinte e nüve dias do. mes de Janeiro. de mil
nüvecentüs e quarenta e cinco.. Eu Ney Franco. Es
crivão. o. subscrevi. Assinado. Ary 'Pereira Oliveira
Juiz de Direitü»Está cünfürme o. üriginal, do. que düu fé.

Jaraguà do. Sul,29 de Janeiro. de 1945.
•

O ESCRIVÁO NEY FRANCO

I. Sebastião Costa &. Cta,
ESCRITORIO COMERCIAL

Aceitam representações deste município em

qualquer ramü.·

DÁ-SE REFERENCIAS
End. Telegr : "SEREITA"- Caixa Postal, 700

SALVADOR Estado
.

da Bahia

���I�tr� �i�11
Artur Müller, Oficial do.

Registro. Civil do. 10 Dist.
da Comarca de [éraguá
do. Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil,

Fez saber' que compare
ceram no cartorio exibindo.
oe documentos exigidos
pela lel afim de se habili
t<!rem para ,:asar-se:

rrito, em Tres Riüs, sen-

['do. filho. legitimo. de Car. :
10.5 Hort, . cerpínteíro, e :
de Clara Hort, domestica I g
dorniciliade e residente f:
neste distrito. em Tres t:Riüs. 1
Ela, brasileira, solteira, :

dornícíllade e residente
.

em estrada ôchroeder, dis
trito. de GuaráMirim, mu

ntcipio de Ioínvílle, sendo.
filha legitima des ·Iavradü
res Henrique Böing e de
Paulina Büsse Böing, dü
miciliadüs e residentes no. �l:·escadü do. Paraná. f

EDITAL N. 1.777 de
25-1-45

Siegfrid Artur Hürt EDITAL N. 1.778 de
e Emma .Bo.·ing.

.

. I
30'1-45

. Paulo. Gustavo. Car-
Ele brasileiro., sültel- I B t d ff H d

.

.'.
d

.

'1' üs u en ür e e WI-
rü, carpmtelrü, ümlCI Ia· B k
do. e residente neste dis- ges ec er.

Ele, brasileiro., sülte:
rü, lavradür, dümiciliadü
e residente' neste distrito.
no. lugar Garibaldi, sendo.
filho. I�gítimü düs lavrado.
res Frederico. Buttendürff
e de AlberHna Buttendürff
Ela, brasileira, lavradüra,
dümiciliada e residente
neste distrito., no. lugar
Garibaldi, sendo filha legit.
düs lavradüres Henrique
Becker e de Hedwig Bec
ker.

Ele, brasileiro., sülteirü,
cümerciariü, dümiciliadü e

residente, nest� distrito., no. �lugar Itapücusinhü, sendo. gfilho. legitimo. düs lavrado.·

t:::.res Frederico. Vügel e de
Maria Rumpel Vügel.
Ela, brasileira, sülteira,

dümestica, dümiciliada e

residente em Estrada Sch
rüeder, distrito. de Guara
mirim, municipiü de Jüin
vile, sendo. filha legitima
düs cümerciantes OUü Hen
chel e de Cecilia Rüde.
E para que chegue ao cü

nhecimentü de tüdüs mandi
passar o. presente edital
que será publicado. pela
Imprensa e em cartório.
ünde será afixado. durante
15 dias. Si alguem süuber
de algum impedimento..
acuse-o. paré;1. üs fins legáis.
ARTUR MULLER-Oficial

�@!@)@!@>@!@)®f@@Y@®Y@)®r@)@f@®Y@)@f@®r@)�®)g
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Tosse1 Asma, Bronquite, Rouquidão1 Resfriados e �
� TODAS AS MOLlES'lI'lIAS DO HPHftllH6 ftfSPIRHmHIO �
�

Encontram alivio imediato com o uso do -

Ç®
(@ Incomparavel @j

� P�ilori11 d� Hngiro P�lol�nl� �
� O PE1PFORAULMAI§�ON"HE�IDO NO BRA§IL �
@ @
�@;@@,;@@;..@@).@@,;@@j@@,;@@.;.@@.;.@@,;@@).@@J@@ft

EDITAL N. 1779

Walter Vügel e Lieselütte
Emma Frederica Henschel

, ,

A. BaependíAssociação As Noivas e jo
vens esposas

todas devem possuir outilissima
e pratico livro de "Dôna Benta"

Vende-se na Tip'- Avenida
Aviso aos eSPQrtistas

A diretoria da Associação. Atlética Baependí
avisa a tüdos üs seus espürtistas que deverão
com a maior urgencia possivel, fazer eiltréga, na séde sü�
cial, de todo. e qualquer material esportivo que
tenham em seu püder, tais como.: Camisas, cal
ções, jüelheiras, tornüzeleiras e chuteiras.

Até o. dia 10 do cürrente deverá estar cün

cluidü um levantamento. cümpleto do material es

portivo. pertencente a A, A. BaependL
Conta-se, pois, para tanto, com. a colabora-

ção. de todos üs sms. esportistas. .

Jaraguá do Sul, 3 de fevereiro de 1945.

Angelo P1:azera
Secretário

Declaração
Eu abaixo assinado A

ma:Q.düs Stratmann, de
claro. que não me res

pünsabilisü pür qualquer
cünta que faça em meu

nóme, aSma. Ilga Anita
Stratmann, estando au
sente desta localidade.
Estrada Rio. Nüvü, 23

de Janeiro de 1945 ..
Amandos Stratmann

FOLHINHAS
para 1945

vende-se na Tip. Avenida
•

Assocração Atlética BAEPENOi
CONVITE

A diretoria da Associação Atlética Bae

pendi tem prazer em convidar a jtodos os :l:}seus consocíos e Exmas. familias para par- l
ticiparem dos íolguêdos carnavalescos que,
em homenagem a S. M. REI MÖMO, fará
realizar nos proxímos dias 10 e 11 do. cor
rente, da seguinte fórma:

.

8D� 10
§ÃBADO DiE €CAdllN"AVA\L
GRANDE BAILE Á FANTAZÍA, com

inicio ás 20 horas, no Salão. Buhr. Tocará
o. explendído Jazz 15, de Joinville, sob a

batuta de Pedro. Deolíndo. •

Para este baile a díretoría se permite
solicitar a todos os seus associados que,
sem excl'pção, compa"eçllll1 fantazilldos ou, quan
do não, que usem qualquer disfarce como.

seja: bigódinho tipo. môsca, pastinha a la
ditador, nariz de tucano., tudo. emfim que
fôr engraçado e tüleravel.·

Recümenda ainda, a diretoria, que to
dos os interessado8 na übtençãü de mesas

procurem, no máximo., até' ás 18 hor,as do.
dia 1ü, o. snr. Antünio Zimmermann. E que
daquela hora em diante, e mesmo durante
o. baile, a diretüria não poderá providenciar
mesas, cadeiras e a sua colocação no. salão..

° salão será aproveitado. inteiramente
para a folia.

Habilitem-se, püis, tüdos os que quizé-
liem se divertir na noüe de 10 do. cürrente,

tI no BaependL

t�
tl
��

81a 11 .

DOl\IINGO - SALt O RUHR - Das 15 ás 18 horns

BAILE INFANTIL Á FANTAZÍA, dedi
cado. ,á garotada das familias düs sücios.

E natural que, quanto. maior fôr o nú
mero. de crianças fantaziadas, mais interes
sante e animada será a reunião..

Péde-se, püis, que tüdos os pais se es

fürcem pür que· seus «bambinos» se apre-
sentem devidamente fantaziados.

.

x x x

.1 Atenção
Afim de se deliberar sôbre a ornamen

tação do salão e' outros detalhes do. baile
de sábado ficam, desde já, convidados tü
düs os jüvens e senhüritas, do quadro so

cial, para uma reunião na séde, segunda
feira, dia 5 do cürrente, ás 20 hüras.

Jaraguá do. Sul, 3 de fevereiro. de, 1945.
Angelo Piazera

Secretário

............................................................................................................................

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

'01'. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritüriü: Mal.. Decdürü da Fünseca, 210 - Tel. 34

Rei'üdencia: Benjamim Cüns·tant., 136 r- Tel. 12
............................................................................................................................

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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4a. pa�ina

Edital de Citação de Réu
Ausente

".' " "S �I'- FI; I' ('L'{; ""ii.��.". . ".,,_,.

=a
É UMA DOENÇA .RAVlsSIMA
MUITO !'ERIGOSA !'ARA A FA

MiL.IA E !'ARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXIL.lAR NO TRATA

MENTO DItsSE IiIRANDE P1..A1iIEL.O

US. 'oo Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da comarca de Jaraguá do Sul, Brasil, Estado de
Santa' Catarina, na forma da lei, etc. - I; I [�llllll:mffl); 1;1:1

F a z S a b e r aos que o presente edital de A SiFIU... A!'I'I.ESENTA SO.

citação, com o prazo de quinze dias virem, ou dele INÚMEltASI"ORMAS. TAIS COMO:

conhecimento tiverem, que, pelo doutor PromotorP u

brico da comarca, me foi dirigida a denuncia do teôr

seguinte;- DENUNOlA: Exmo. Snr. Dr. Juiz de Di

reito da Comarca: � O Representante do Ministério

Público destá Oomarca, abaixo assinado, no cumpri
meIito de suas atribuições e com)undamento no in

quérito policial anexo, vem, mui 'respeitosamente pe-
ránte V. Excia. denunciar Ricardo Lourenço MA�CHA.

da Silva, (não qualificado rios auros, por acher-se "ELIXIR DE NOGUEIRA"

foragido), pelo fato delituoso que passa a expôr: CONHECIDO HÁ •• ANOS

VENDE-SI[ EM TODA "ARTE.

-«Aos 5 de maio do ano passado, no lugar Bôa

Vista, nesta comarca, Ricardo Lourenço da Silva, de
florou sua enteada Tereza Rengel, aproveitando-se da
ausencia de sua mulher Apolonia Silva, mãe da menor

ofendida. O fato ocorreu na propria casa de Ricardo

Lourenço da Silva, que após, o defloramento, ainda

sob promessas de dar-lhe presente, por várias ve

zes manteve conjunção carnal com sua vitima, resul
tando disso pera esta, já adiantado estado de gra
vidês, E como assim procedendo, tenha o denuncia

do cometido o .delito previsto pelo artigo 217 do 00-

digo Penal, oferece esta Promotoria Publica a presente
denuncia, que espera seja recebida e afinal julgada
provada, no sentido de ser o denuciado punindo nas

penas do artigo supra referido. Requer ainda sejam
remadas as diligencias necessárias á formação da

culpa, a citação do denunciado para se ver processar

e julgar, pena de revelia, e a intimação das testemu

nhas abaixo arroladas, pare, em dia, hora e lu- O Preceito. do Dia
gar designados, dizerem sobre a denuncia, sob as

penas da lei. Ieraguä do Sul, 15 de janeiro de Quando a criança errar

1945. (assinado) Driamo Ferreira do Amaral e Sil- Erros e imperfeições
va-Promotor Publico. ROL DAS TESTEMUNHAS: são naturals em qualquer
Apolooia Silva; Leonardo Vidal da Cunha e Cla- pessoa, principalmente

rada Cunha todas residentes no lugar Bôa Vista, nêste quando cometidos pela pri
Municipio. E havendo sido designado o dia 14 de meira vez. Nas crianças

",fevereiro vindouro, as 14 horas, pare ter lugar O inter- são mais comuns. e os

rogatorio do réo, que, conforme certidão do Oficial paes não devem repreen

de justiça. se acha em lugar incerto e não sabido dê-Ias severamente por

se passou o presente edital pelo qual chamo e cito cometerem pequenas fal

ao dito Ricardo Lourenço da Silva, para comparecer tas. O caminho a seguir
no dia hora e lugar acima designados, afim de ser é o do conselho amistoso

interrogado, sob pena de revelia. E pare que ehe- mas sem lJromessas de

gue a noticia ao conhecimento de todos e do réo, se recompensas, pois só as

passou o presente edital que será .afíxado ás portas sim se formará uma per

do Forum e publicado pelo jornal local. Dado e pas-I sonalidade sadia. Não re

sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e três preenda seu filho por íal

dias do mês de janeiro de mil novecentos e quaren- tas pequenas ou cometi-

ta e cinco. Eu Ney Franco, Escrivão o subscrevi. das pela primeira vez.

(assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito". Mostre-lhe, suavemente,

-Está conforme o original; do que' dou fé. seu êrro e as conseqüên-
Iaragu« do Sul, 24 de Ianelro de 1945 cias posstveis e o acon-

O Escrivão seIhe para o caminho cer-

NEY FRANCO to. SNES

I'I.EUMATISM.

ESCR6FUa.-.
ES!'INHAS

FfSTUa.-.

IECZEMd

FERIDAS

DARTROS

3x1

PETIDLIIR
1IIIII:II1R

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO CABElUDO.
TÔN1$:O CAPILAR'

POR EXCEltNCI�

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade�S.A.
Matriz: ..JOINViLLE

(Sob Adrninistração do Governo Federal)

.Amta a l1ellA !'HlllHtHfa IntlfiUlllA
MAI�KJ1I.1 IM KIW'.�Il!li �

MATERIAL ELÉTRIOO /
em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
,

.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenrterá com presteza a Qualquer
pedido de instalação de luz e fo.rça.o'

Si V_ S. necessitar de um. concerto no seu Caminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,

� que será atendido por habeis profissionais em mecânica, pz:Q

I
� e elétromecânica ,

• �

�Wl�·m��1]�������

������1]Wl�m�-��
� Posto Rubini - FA��Jr��?rA�I�BINI �

I

., ". Rua Marechal D ecdoro, I 58

Oficina Autorizada c:c:FORpn

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
.

Combustível e Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

de Clteioöo
,

Edital
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de! Direito

da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de .ôenta
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

Faz Saber aos que cpresenre edital de ci

tação, com o prazo de trinta dies, virem ou dele co

nhecimento tiverem, que, estando se procedendo nê s

te Juizo, ao arrolamento dos bens do espolio do fi

nado Erminio Nicolini, e tendo sido feita a decla

ração dos herdeiros, na qual consta o herdeiro fi

lho Alfredo Nicolini, como residente em lugar in

certo e não sabido, pelo presente edital, chama e ci

ta ao mesmo Alfredo Nicolini, pare comparecer nês

te Juizo, ou fezertse representar nos euros do Arro

lamento, dentro de trinta dias, pare falar aos termos

de dito arrolamento, sob as penas da lei. E pare

que chegue a noticia ao conhecimento do mesmo,
se passou o presente edital que será afixado ás por
tas do Forum, nc lugar de costume, e publicado pe

lo jornal local "Correio do Povo". - Dado e passa

po nesta cidade de Jaraguá do Sul aos treze dias
do mês de Janeiro de mil novecentos e .quarenta e

cinco, Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi. (assi
nado) Ary Pereira Olivelra-Iuíz de Direito. - Está
conforme' o original, do que dou fé,

./
. Jaruguá do Sul, 15 de Janeiro de 1945

O Escrivão - NEY FRANCO

Ele, solteiro, comercian
te, domiciliado e residente

CONTRA CaSPA, {?:::�������':;�:::;�" na cidade de Joinvile, nes-
te Estado, com trinta e

]L p � � mM "]L Illl Illl tres anos de idade, nascido
\\". 0) 0) llJlll @ em Camboriú, nl Estado

á dezenove de novembro

de mil novecentos e onze

filho legitimo de Antonio
Venceslau dos Sãntos e

Guilhermina Rosa dos
Santos, domiciliados e re

sidentes em Blumenau,nes
te Estado. Ela, solteira,

/'

de profissão domestica,

�.�;:::��-::-��..-::-..���::) domiciliada e. residente
neste distrito, com dezoito

Edl"tal de Citesc'a-o
anos· de idade, nacida nes-

t "".._ te distrito, em cinco de
,

O Dout.or Ary Pere ira 01 i ve i ra Jui z fevereiro de mil novecen

de Direi to da. comarca de Jaraguá do Sul, tos e vinte e seis, filha'

E�tado de Sant.a Catar
í

na , Brasil, na legitimadeGermanoBruck
forma da Le

í

, et.c. e Maria Helk Bruck, do-

FAZ SABER aos que o presente edital, virem, miciliad.os. e residentes

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa ou dele conhecimentoçtlverern, ou Interesser

possall
neste d,ls!nto

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos que estando se procedendo o arrolamento dos Corupa. 29 de janeiro

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP,'470 rotações por minuto bens deixados por falecimento de Paul Allred de 1945.

220 Volts, 50 ciclos.' Ludwig Philipp, e tendo feita a declaração de

, r
,- herdeiros, na qual. consta Otto Philipp, como au-

,

AP.!lI�!I.a 8&; III.U�a� sente, pelo presente cita e chama ao dito OTTO

BOMBAS para uso domestico. e fins industr.iais: Marca HAUPT, rotativas, I PHILIPP, :p�r'a comparecer ?u se .fazer repr�sen

conjugadas com motores monofasICos de 1/4 HP, Marca LILLA. tar p.este JUIZO, .dentro de trmta diaS, para falar

com valvul'a elevadora a,cionadas por motores trifásicos de 1 HP a�s ternos do dIto arrolamen�o; sob as pen�s da

servindo até 50 metros de profundidade.
leI. E para que chegue a notIcia ao .conheClment?
do mesmo, se passou o presente edItal, que sera

afixado as portas do Forum, no lugar de costume

e publicado pelo jornal "OORREIO DO. POVO"
que se.edita nesta cidade. Dado e passado nesta

Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS e cidade. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
ARANDELAS. do Sul, aos oito dias do mes de Janeiro do ano

de mil novecentos e quar�nta e cinco. Preciza-se de uma arru-

Eu, Ney Franco, Escrivão O subscrevi, (äS- madeira.

sinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito". Es- Informar na residencia

ta conforme o original, do que dou fé. do sr. Mario Tavares.

Jaraguá do Sul, 8 de Janeiro de 1945. Rua CeI. Procopio Go-

Escrivão NEY FRANCO

Regjstro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

cial do Registo Civil do
Distrito de Oorupá Muni

cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

Ind.deMadeiras]anssenS.A.
Acham-se á disposição -c-, dos Senhores

Acionistas, no escritorio desta socieda

de, os documentos a que se refere o

artigo n. 99 do decreto-lei n. 2627 de
26 de Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 27 de Janeiro de 1945.

3x2 CARLOS LEOPOLDO MEY
DiretorPresiden te

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agrícolas:

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

3x5

EDITAL N. 821

José Lopes e Mecias Ranck

Ele solteiro, operaria, do
miciliado e residente nes

te distrito, com vinte anos

de idade, nascido nesre

distrito, em vinte e um de
abril de mil e novecéntos

e vinte e quatro, filho le

gitimo de Francisco Lopes
e Amelie Chaves, domici
liados e residentes neste
distrito. Ela, solteira. de

profissão domestica, domi
ciliada e residente neste

distrito, com dezenove
anos de idade, nascida em

Joinville, neste Estado, em
sete de setembro de mil e
novecentos e vinte e cinco,
filha legitima de João
Ranck e Augusta Hille

Ranck, esta domiciliada e

residente em Campo Ale

gre, neste Estado, e aque
le ja falecido.

Corupá. 26 de Janeiro
de ·1945.

EDITAL N. 822

Irineu Catarina dos Santos
e Irmgard Hedvig Bruch

Acresentaram es doeu

wentos exigidos pela lei..
Si alguern souber de al

gum impedimento apanha-
o na forma da lei
Lavro o presente para

ser. afixado no I(Jgar do

costume.
WALDEMAR LUZ

Escrivão

Empregada

meso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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imposto tereno edificado com área de 479 mrs. sito

a rua Barão R. Branco. Idem.
79-Adâo Mowka - Brasileiro requer rransf.

imposto carro lavoura adquirido de Francisco Mow-

ke. Ideih.· ,I

80,Albino Rubini - Brasileiro requer transfe

rencia imposto de terreno vendido á Rubini Irrnâos

Ltda. com área de 1.124.552 mts.2 sito a estrada Pe-
dra Branca. Idem. '

'

94-- Eurico Bloedorn - Brasileiro requer trens

ferência imposto dc carro de lavoura vendido á Au-

gusto Piske. Idem.
.

77-Rudolfo Manske - Brasileiro requer Irans

ferencia imposto de carro de •.molas adquirido de
Ervino Reinholdt. Idem

76-Agro Jnd. Retorcida Ltda. Requer licença
estabelecer-se com uma serraria movida a agua si

Io em Rib. Grande do Norte. Idem.
101-0scar ßaggensroee - Brasileiro requer

transf. imposto uma bicicleta adquirida de Franz
Brunken Ir. Idem.

115-0tto Anderson, - Brasileiro requer trens

ferer:cia imposto terreno vendido á Axél Andersen,
com área de 47.500 mts.2 sito a estrada Rio da Luz.

Como requer 25-1-45.
.

119-Va. Guilherme Sacht - Brasileiro, requer
transferencia imposto de um engenho de açucar, sito

a estrada Itapocú-vendido á Guilherme [ahn. Como
requer 25-1-45.

.

para estabelecer-se com uma fabrica de artefatos de
madeires, sito á estrada Iaragué esquerdo. Como
requer.

'

25-·Paulo Neitzel, brasileiro, requer alvará de Habi
te-se para sua casa .stta á rua' cel. Procopio G. Oli
veira, 1491. .Como requer.
9958-Paulo NeitzeI,lbrasileiro, requer alvará de Ha
bíte-se pera sua casa sita a rua CeI. Procopío G. de
Oliveira, 1491. Como requer.
72-Ricardo Kruger, brasileiro, requer licença para
construir um mausoleo na sepultura de Leopoldo Kru
ger, inhumado no Cemiterio Municipal da Estrada
Rio da Luz. Idem Idem.
65-- Germano Pavanello, brasileiro, requer licença pa
ra construir uma casa de alvenaria de tijolos em

sua propriedade sita á rua Marechal Deodoro da
Fonseca, de acordo com a planta anexa. Idem Idem.
52-Paulo Neitzel, brasileiro, requer vistoria na ins

talação sanitaria recen-construida em sua casa á rua

CeI. Procopio G. Oliveira, 1.041. Idem Idem.
.

54-Carlos Albus, alemão, requer licença pera execu

tar as exigencías do Centro de Saúde na casa sita
a rua CeI. Emilio Iourdan. Idem Idem.
55-Pedro Pedroni, .brasileiro, requer ltcença para re

formar um rancho nos fundos de sua propriedade si
ta á rua Presido Epiracio Pessôa, 952. Idem Idem.
49-Carlos Zasrrow, brasileiro, requer transferencia
de imposto de um carro de lavoura vendido a Ger
mano Zastrow. Idem Idem.
50-Guilherme Wechkerhagen, hraslleíro, requer trans
ferencia de imposto de um terreno com a área de
74.250 mt2., a Ricardo Krestfel, sito à estrada Ribei- 105-Rafael Zapela-brasileiro requer transf. im-
räo Grande. Idem Idem. posto de uma bicicléta adquirida de Albertino An-
51 Wendelin Stein, brasileiro, requer transferencia drades. Como requer 24·1-45.
de imposto de um terreno edificado vendido a Jacob 106- Frederico Sacht-brasileiro. requer trens-

Klein. á rua Quintiuo Bocaiuva. Idem Idem. ferencia imposto de um carro de lavoura adquiri-
56-João A. Zescko, brasilei 1'0, requer licença pera do de Jorge Karsten. Idem.
estabelecer-se com uma ferraria á esrrade Jaraguá, 107-Roberto Horst· brasileiro requer transferen

Esquerdo. Idem Idem. cia imposto de dois carros de molas. de um animal
58-Helmuth Holrz, brasileiro requer transferencia im- vendido á Artur Emmendoerfer Idem. '

posto de um -carro de lavoura adquirtdo de Carlos 108-João F. Loss - brasileíro requer licença
Holtz. Idem Idem.. pera construir um muro de tijolo sito em sua proprie-
59-Arno Glassennepp. 'brasileiro, requer rransíeren- dade a Rua Domingos R. Nova, conf. planta. Idem.
cia imposto de um carro de lavoura adquirido de 115-Erich Hoeft-c-brestlelro requen transferencia .

Fernando Waltrich. Idem Idem. imposto de uma bicicléia adquirida de Oscar Mayer.
60-Jacob Klein, brasileiro, requer transferencia im- Idem.

65-Alvino Enke. brasileiro, requer transf. imposto posto de um terreno vendido a João Klein, com a .

114-Alfredo Butzke-brasileiro re-quer transíe

de duas caS98 sito á rua Duque de Caxias, adquiri- área de 150.000 mt2, sito a estrada Francisco de rencia imposto de uma bicicléta adquirida de Artur

das de Ema K. Hort. Como requer.
Paula. Idem Idem. Raif. Idem.

62-Augusto Milnitz, brasileiro, requer transferencia 61-Artur Tríbes, brasileiro, requer transferencia im- 112 -Alvin Borchardt� brasileiro requer rransfe-

imposto terreno adquirido de Harri Raduenz, cl area posto de um.a bicicleta vendida a Guilherme Danke. rencia imposto de um terreno vendido á Bruno

de 80.500 mt2. sito a estrada Pedra de Amolar.ldem Como requer. Steinert com área de 94.50J, mts2 .sito a estrada Rio

81-Erwin Larsen, brasile.iro. requer licença para es- 29-Carlos Hass, brasileiro, reqlJer alvará de Habite- do Cerro. Idem.
tabelecer-se com uma fabrica de tecidos de aniagem se para sua casa sita á rua Marechal Deodoro da 111-João Tomaz-brasileiro requer transferencia

á estrada lzabel. Idem Idem. Fonseca, 925
..
Idem Idem.. . ,imposto de um terreno vendido á Vendelim Stein

82-Luiz Denk, brasileiro, requer licença para esta- 24-Afonso Plàzera, brasileiro, requer alvara de Ha- com área de 140.250 mts.2 sito á estrada Rib. das Al

belecer-se com uma tafona de milho á estrada Rio bite-se para sua casa, bem como vistoria que acaba mas. Idem.
Novo. Idem Idem. de terminar ef!1' parte .. I�em Idem.

" .

110-01sen Irmãos Ltda. brasileiro, requer trans-

85-Àrtur Jung, brasileiro, requer licença para esta- 57 - Jaçob KlelO br�sll�lro, requ�r .

aJvara de. Hablte- ferencia imposto de um carro vendido á ffdncisco
belecer-se com uma fabrica de tecidos de aniagem á se para. sua casa sita a rua QUIO.tlO� BocalUva, ca- Martendal. Idem.

estrada Isabel. Idem Idem. sa essa enquadrada no decreto-lei n . 29. Idem. 109-Eduardo Kellermann brasileiro requer trans-

84�Willi Mafezolli, brasileiro, requei licença para es- _998�- Rosinha Vosgerau, brasileira, requer alvará de ferencia imposto be uma aranha vendida á Roberto

tabelecer-se com uma 'Casa de generos alimenticios I Habite-se para sub-locar parte. de sua casa sito á rua Marquardt. Idem.

á_ rua Nereu Ramos. Idem Idem. Marechal Deodoro da Fonseca, 1D1 parte da frente.

85-Romano Morreti, italiano, requer licença para es- 'Idem Idem, I Em 26-1-45. •

tabelecer-se com cereaes e outros produtos. Idem. 9972-Carlos Hart, brasileiro, requer alvará de Habi· 146-Martins Gaedke-Brasileiro requer transfe-
86-Guilherme Heller, brasileiro, requer licença para te-sc para SUe casa sit·a á rua Quintino Bocaiuva, rencia imposto de uma bicicléta vendida a Tobias
anexar em seu estabelecimento á estrada Rio Novo esquina da rua CeI. Procopio G. de Oliveira. Idem Rocha. Como requer.

.

açougue e fabrica de banha. Idem Idem.
'

67- Hugo Maas, brasileiro, requer transferencia im- 145-Edmundo Tiggs - Brasileiro requer trans-

87-Heinz Paulo Fulle, brasileiro, requer licença pa- posto de um carro de lavoura adquirido de Frederi- ferencia imposto de nma bicicléta vendida á 'Alberto
ra eSlabelecer�se com casa, de fazenda� a varejo,. a- co Blancl{. ldem Idem.. . .' Dalmann. Como requer.
çougue e fabnca de banha a estrada Felipe Schmldt. 69-E�genho R.au L!da., firma b!"as�lelra, req�er ma�- 144-Edlllundo Tiggs - Brasileiro requer trans-

Idem Ide�. de regls�r�r e licenCiar UIJ1 camlllhao Ford a gasoll-I ferer:cia imposto de uma biCicléta vendida á Rudolfo
8S-Franclsco Matzek, brasileiro, requer licença pa- na a,dqull'ldo de Altatr Lacy Pet�rs,:n, de. Porto. Ale- Seil. Como requer.

.

.

ro es�abelecer-se com casa de calçados á Avenida gre. O empla�amento deste camlOh�o fOI autonsado 143-Alvaro Stinghen - brasileiro requer transf.
Getulio Vargas. Idem Idem. . pelo Sec�eta�1O de Segurança Publica. em despac�o imposto de uma bicicléta vendida á Bonifacio Pedri.
8g-Walter Maas, brasileiro, requer transf. imposto d.e 5 �e. Janeiro do corrente ano, pubhcado no Dla- Como requer
de carro de lavoura adquirido de Augusto Maas. fiO Ofl.clal nr: 2 898. �d�m Idem,

.
142-Guilherme Ohf - BJ;asileiro requer transfe

ldern Idem.
. . .. .

64-Wllly VOIgt. brasileiro, requ.er licença pa!"a �sta- rencia imposto de um carro de lavoura adquirido de
gO-WaIdemar Trentlíll, brasileiro, requer transf. Im- belecer-�e com um pequeno mOlllho d" cereais a es- Cbrlos Ohf. Como requer.
posto carro de lavoura adquirido de João Trentini. trada RIO da Luz. Idem Id�m: 141-João Planinschek -. Brasileiro requer trans
Idem Idem.. . ?O-Leopoldo Weller, brasileiro, requer transferençia ferencia imposto de um carro de lavoura vendido á
91-Germano Ranthum, brasileiro, requer transf. im- Imposto de um carro de lavoura adquirido de Ma- E "0 M ser Id m

Posto de u b" I t d "d d W h th'a H' Id Id
rmllll O�. e.

ma ICIC e a a qUirl a 2 älter Sc utzer. I s elim�ue. em. em.
.. 140-Fridolino Becker - brasileiro requer ·transI.

Idem ld�m. .

.

..' ?1-ValdeviOo M�d�lros, bra�lIe!ro, reque� trans�.- im osto de' um carro de animais ad uirido de Rei-
92- -Mafla�o. Sklba, br�sllelro, requer baixa imposto Imposto de uma biCicleta vendida a Wendellllo Klem nordo Uecker. Como requer.

q

de uma biCicleta vendida para fora do municipio.I
Idem Idem.. . . .

13k-Emilio Lemke, brasileiro requer transferen
Idem Idem.,

. .

75-Fredeflco T�dt, braslleJl'(�,. requer trans!. Imposto ciá imposto de um carro de lavoura adquirido de
100-Helmuth Baaseie, . brasll�lro, reque� transf. im- de um carro de Javouna adquirido de FranCISco Todt. Guilherme Oldenberg. Como requer.
posto de um carro de um animai vendido a André Idem Idem.
Witkowski. Idem Idem.
99 - Otaviano Tissi, brasileiro, requer transf imposto
de um terreno vendido a José Titz. com a área de
205.574 mt2, sito á estrada Nova Retorcida. Idem.
98-Helmuth Specht, brasileiro, requer transf. impos
to de um terrerio adquirido de Ferdinando. Schuma
cher, Com a área de 58.225 mt2., sito a estrada de
Garibaldi. Idem Idem.
97-Marcello Demarcki, brasileiro, requer transf. im
posto de uma bicicleta adquirida de Joaquim Demar
cki. Id�m Idem.
96-Andres PinteI', brasileiro, requer transf. imposto
de um terreno vendido a Mario Wolf com a área de
59.000 mt2., sito á estrada Rib. Alic�. Idem !dem.
95-0tavio Felipe, brasileiro, requer transf. imposto
de um terreno lIdquirido de Walter Schumacher com
a área de 58.225 mrs2'r sito á estrada Garibaldr Co
mo requer.
74-Egidio Voltolini, brasileiro, requ�r !ransferencia
de se� estabelecimento de generos alimentjcios sito
em Rlb. Grande, a Max Lenzi. Como requer.
75-Modrock & Cta., firma brasileira, requer licença

Requerimentos Despachados

40-João Emendoerfer, brasileiro,. requer transferencia
imposto de mercador de madeire, pera a firma ôchultz
& Cia. Ltda. Como requer
48-Antonio Schwarz, brasileiro, requer transf. im

posto de um carro de lavoura adquirido de José Wei
ler. Idem Idem.
51-Alfredo Ianssen, brasileiro, requer licença pare
construir nos fundos do seu terreno um xiqueiro pa
ra criaçãos de suínos, sito á rua Marechal Deodoro
da Fonseca, 1054, mediante assinatura rerrno de pro
messa. Idem Idem.
42-50no Raduenz, brasileiro, requer rransf. imposto
uma bicicleta vendida a Leopoldo Klotz. Idem Idem.
58-0fro Arnth, brasileiro, requer baixa imposto so

bre a exploração de açucar, por não desejar mais
continuar neste ramo. Idem Idem.
45-Augusto Radke, brasileiro, requer transf. irnpos
to" terreno adquirido· de Adolfo Ratzke. com 155.000
rbt2, sito á estrada Rib. dos Hungaros. Idem Idem.
44-Ernesto Borchardt, brasileiro, requer transf. im

posto de terreno vendido a Rudolfo ßorchardr, com

J21.667 mt2, sito na estrada Iareguasinho. Idem Idem.
46-Haroldo Mairing, brasileiro. requer transf. írnpos
to de um carro de lavoura adquirido de Ricardo
Ehrnke. Idem Idem.

.

45-João Reiser, brasileiro, requer transf. imposto de
um carro' de lavoura adquirido de Francisco V\Tatz
ko. Idem Idem.
47-Guilherme Volkmann. brasileiro, requer transf.
imposto de um carro de lavoura adquirido de Hugo
Brusch. Idem Idem.
41-Gomes & Stulzer, firma brasileira, requer licen

ça nara estabelecer-se com um Bar, botequim e sor

veterie, sito á Praça Leónidas C. Herbster. Idem.

Em 24-1-45

EM 18-1 °.-45

Em 22-1-45
SECRE.TARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÀ DO SUL, 26 de Janeiro de 1945

LUIZ GOMES-Secretario102-Carlos Lemke, brasileiro requer licenca para
construir um mausoleo na sepultura de Milda Lenke,
inhumada no Cemiterio Municipal de Estrada de
Jaraguá. Como requer.

10D-Maria Vogel - Bràsileira requer licença
para construir um mausoleo na sepultura de Jorge
Vogel. inhumado no Cemitério Municipal de estrada
de Garibaldi. Idem.

78 -Oscar Blank - Brasileiro requ�r licença
construir um mausoleo na sepultura de Alma E.
Blank, inhumada' no Cemitério Rio da Luz. Idem.

68-Arnoldo L. Schmidt-Brasileiro requer li
cença para construir uma fabrica nos fundos de sua

propriedade a Rua Marechal Deodoro Fonseca' 319
conf. planta apresentada. Idem.

• 66-Alfr�do F. Janssen - Brasileiro requer licen
ça para construir um rancho de madeira nos fundos
de seu terreno a rua M. Deodoro, 1116. Idem.

95-Ànselmo Rocha - Brasileiro requer' transf,

deixar seu aparelho de radiq em

perfeito eRtado de funcionamento,
na melhor e mai'S aperfeiçoada

OFICINA DE CONCERTOS DE RADIOS
de Paulo Beenke

Oonserta-se radios de qualquer
marca, máquinas de costura, e

maquinas de escrever, e

aparelhos �]étricos em geral.
a-ARAGUÁ DO SUL· Av. GeJ!;Ilio Vargas: 148

,
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EMPREGADAS- PROCURA-SE�a2 empr�-4Despedida AVIS',O 1 ......
-------·----

"lgadas pera serviços domésrl- =========---- O W 1,1
·

M L
coso Ordenado de Cr$ 100,00 a 150,00. Transferindo minha re- 'ESTOFARIA CRUZEIRO' avisa r. a uemlro 8ZUreCnen
Informações na casa do Dr. Waldemiro Mazurechen, sidencia para Itoupava, que a partir desta data
em Ieragué do Sul. Municlpio de Blurrienau, em diante, o escritorio e �AIA 81 ••U81

Aceita-se tambem moça que queira venho por esre meio me loja funcionarão á R. Mal. Rua Mal. Floriano n. 152 -- JARAGUÁpraticar enfermagem. � 3x1 despedir de meus preza- Deodoro da Fonseca, 319
dos colegas e amigos. Fone, 45, onde tambem Clínica geralmedico - cirurgia de adultos e creanças

WIEGANDO REINKE em breve será instalada a
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

I xj 1-5-45. fábrica. 2x1
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçâo

- Raios Intra.verrnethos e azuis.
----

- -- _ �
8oGie�H�e (SDortiuH' e �e 'Diversões IuoinomM

CONVITE

ASSEMBLÉIA GERAL ORDlNftRIA

C,ONVOCAÇÃO

lndutotermia. Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

fecul. R. Mol�a S.A. Notas LocaisTemos o prazer de convidar os snrs, seclos pera o

Baile Social. que terá lugar no Salão WAlDEMAR RAH
\

em a noite de 10 do correr:te.
'

Servirá de ingresso o recibo do último mês e o cartão social.
Iaragué do Sul, 2 de Fevereiro de 1945.

A DIRETORIA

.........................................................................................................................

............................................................................................................................

::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::

Expediente Comunicamos
aos nosso presados assí- Dr. Alvaro Batalha - MliÉDI�Onantes que estamos pro-
cedendo a cobrança das

São convidados os se- assinaturas do correnté
nhores acionistas a se re- ano. Os assinantes resí-
unirem em assembléia ge- dentés tora do municipio

F d S- S b
- ral ordinaria, na séde so- poderão fazer as remesestá e ao e astiao clal desta sociedade, às sas pelo correio, deseon-

AGRADECIMENTO 14 horas, do .pia 17 de tadas a� depezas postais..

\ fevereiro proximo. .

ViaJ·antes. Para Floriano- Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos �

O P. Vigario da Paroquia e a Comissão dos Fes- ORDEJVI DO D' IA - R A lOS X -E7
(

• _. polís viajaram os snrs.reles de São Sebastião, agradecem a todos os que 19)-Ex�me discussão e Ten. Leonidas Herbster, Dh'elol' 'lUédieo do Hospital "São José"
envíeram contribuições e prendas, bem corrio auxili- a�rova�ao das contas da Prefeito Municipal, dr.Ar ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORAaram pera o bom êxito do resultado da festa, que Diretoria. d<:> parecer do- quimedes Dantas, Dele- ..foi um liquido de Cr$ 1 8.5 O 0, OU.. Conselho FIscal e do Ba- gado Auxiliar de Policia ::::;::;;:;:;;::::::;:;;::;;:::;::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::�;:::::::::::::;;;:
í

xt Iaragué do Sul, 22 de laneíro de 1945. Ignço_;
. _

.

I
e Edgar do Amaral e Sil-

_-------------------' 2�)-Elelçao do Conselho
va, alto íuncíonarío da .. ,

.

_,.
r;)cakss�ntos div�rsos. �u�u.�t.r�. Reunida� Jara- L�mnarl�la �a�w�al U� ��nllr�� I nlra�na

CII'nl'c� de Olhos OUUldOS "!:arlz r.!:Irn!:lnt!:ll Ja�agua do Sul, 11 de Bebe, O casal Maria Seh- P I H P H
u . U , U , u , tlu gu u Iancíro de � 945.

-

mitt - Germano Gasehe . AGENTES ILO(CAI§
- -

� Walter Brelth.aupt . registou no dia 2l de ja- A C .. .

1 L dDr. Arlnlnlo Tavares

I
Adolfo Antonio .Emmendoerfer neiro o nascimento de OIDepCI8 t 8.

Professor Cctedrotico de Biologia do Instittuto de Educação de Florianópolis õxi Diretores
sua filha Imelda Inês. . /ARAQUÁ DO SUL

Ex·Chefe alas serviços clinico.s e cirurgicos. do, es,?ecialido'de no
.

,Imposttrs Na coletoria
Hospital de Caridade de Flonanopol,s, "

.

Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro. ferul!:lj'l!:I R'IO Molh!:l � fi estadual paga-se no cor-
����������®����������

Ex·lnterno, por concurso, da Assistencia Públi:;a do Rio de-Jorielro b U U lIu U, • rente mês o imposto de m:sw:s(::&í?;&íw:sm:s?;&íc::6::S?;&íw:s�c::6::Sc::6::S?;&í?;&í?;&í?;&íc::6::S?;&í��

I AVISO industrias e profissões, 00 Ad If H S h I 00
forma�o p�Ja facuJda�e de Med!cina da referente ao 1°

semestr,e 00 O ermo C u tze 00
,

Universidade do RIO de Jan�lr� Acham-sc á disposição deste a;n?, e na P�efeitu- 00 I MA1-{CENARIA EM GERAL 00B L U ME NAU S1 A. CATARINA dos snrs, acionistas no ra MUnICIpal o de licença. � �
..._ _ escritório desta sociedade Na coletoria federal de- � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo� da �

os documentos a que se verà ser pago a .patente c::6::S CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS c::6::S

refere o artigo 99, do de- de registo. 00, 00
/�ii"""'c"""'L"""'IN"""'IC"!!A""""""DE""""""O"""'L"""HOIIIIIS""""""-IIIIIOU"""'V"""'I'I"'DO"""'S"""'-'!IIIIIII!'N;:�IR"""'I"""'Z"""'E""""""GIIIIIAIIIIIRGIIIIIAIIIIINIIIIIT"""'A"""'D"""'O�i!\ cretto-blei 2d·6271'94dOe 26 de' eine Buhr, Com�nicou-nos 00 INST LAÇÕES CO'IPLETAS DE. 00
::.' :: se em ro e. a Empreza Cme Buhr, � A �'. .iV •

00H DR. SADALLA A.MIN n Iaragué do Sul, 4 de que levassemos ao co- c::6::S DOr,I1;ltOI"l05 ,

�; .

.

;; Janeiro de 1945. nhecimento de seus dis- � Sal�, de I antar �, ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS n, 5x1 A DIRETORIA tintosfrequentadores,que zes opas. .:
c::6::S

li ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA :: a partir desta data e até � EscrItCIIOS 00l! •

40 (
::

I\A-.t
'

I E I
c::6::S Movei" rusticos e outros. �:: «RUA GERONYMO COELHO,�» ANTIGO HOTEL WEIS:: IVlo. ena seo ar novo aviso não dará íun- 00 �

�l _ ..Ioinville _ ·l! tem sempre em stok ções, devido as reformas 00 00
::

_
:: LIVRARIA AVENIDA que terão de ser feitas el? � MOVEIS AVULSOS COMO: 00seu aparelho e as quais zes Cadeiras

.

�
somente pOder_ão ser 00 Poltronas fixas e giratorias .

zes

executadas em São Paulo. 00 .

Mesinhas de centro e para radio 00
---�-_.---- 00 E elltre" muitos outros. a 00

LIVROS NOVOS 00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
••• 00 Afamada pela. sua e±lCl�ncla, substitu 00

� .indo as Caixas Registradoras de �
fi 'Dama das Camélias � elev_adocusto.-·------- �f1nfonio Silvino m:s c::6::S

Mil e uma Noites 00 RUA RIO BRANCO, 964 - TELEFONE, 75 00
�rinceza Branca:FIQJ 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina �
Ecos da Lira (modinhas) 00 c::6::S

Na Tip. Avenida OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIA8 DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

.

-- Eletricidade Médica _

.>

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES.
CCCEI.RAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNOR EX!ST!U IGUI=IL

�""""""""""""""I_"",,""""""""""".I.,,""""�""""""'''''''''.

LAVANDO-SE OOM O SABÃO

,�\\�O VIRCI:
.J � DA � (;A;r
(�WfTZn INDUS'fRIAL
JO/NVILLE "Virgem EspeaiaIidade"

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada) , ��ßÃ? �/RGfAt
l ESPECiALIDADE••

economiza -se teDlPO Ie dinh�jro.
I
I

, /

E
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