
ou ainda, de cada grupo,
pois defendem-se valoro
samente diante do bolo
do poder, a ser partilha- O L" t d Uníd t I

-x-

s oS a os DI os e- -xxxx-- Curitiba tarnbern prores-
do camaradamente." se- E'

.. 'd'
.
-----

mem uma nova guerra sta previsto que OIS ta contra a carestia de vi-

O
gundo. dizem. f' t

-

ilhã d
.

d'
snr. Presidente da quanto ao peso e compo-

e para esse un erao mi ao e JU eus Bsem da,
Felizmente a, esperança t tI'

-

Republita assinou decre- slção; IX - recusar forne-
_ ainda não se acabou,' permanen emen e em ar- �r virao para o ra- Os estudantes marca-

to que estabelece que "são cer água, luz e gás perio-
mas quatro e meio mi- síl dentro de alguns a- ram um comicio de pro.

também crimes centra a dica ou perrnanenternen- O snr. MeTI�Viana re-
lhão de soldados, nos. -:x-, testo, Tod'b o comercio

economia popular: I - so-' te, o prédio locado ou tirou a sua candidatura .

O Brasil esta neg�- 'fechou pera evitar depre-

negar mercadorias ou re- sub-Iocado, ou por outro a vice-presidencie da Re muito mais convincente dClando nos Ed�ttadOds U'4,noIO- dações,

cusar vende-las; II . favo- modo, obstar o seu uso. publica.
�s �m cre I o e U Na hora do primeiro

recer ou 'pref
' . D t

-

d 1 6
para a propaganda do milhões d.e dolares que discurso, apareceram os

errr compra- e ençao e a rne- Em substituição a UDN, P T B m São Paulo
dor em derrim to d It d C $ 1 00000

' , "e , será aplicado especial- bom.beiros e largaram du-
en e ou- ses e mu a e r, vai apresentar o nome do Acha ele, e tem razão, t d

tro, ressalvadas, quanto' a Cr$ 50,000,00. snr, José Américo de Al- que palavras bonitas não
men e em ro ovias, chas d'água nos manlfes-

à indústria 0'3 pedidos de As infrações centra a melde, pare que seus cor- enchem estamago de
_ xxxx- tentes. Houve vaias e veio

mercadorias feitos a�teri- economia popular, sua religionarios não votem nínguem e "que de pro-
O Tribunal dos qrdi- a cavalaria polletel.

ormente a 4, de abril de g!lar?a � seu el!l�rego s_e- no snr. Nereu Ramos, messas o povo jà está mesNde guebrI'a, rAeluDI o Agravando-se a situa-

1946 e os sísternes de en- rao lnafiançaveis e nao
_ x- farto,

em ueren erg, ema- ção, foi mandado reco-

trega ao consumo por in- suscetíveis de suspensão I nha, pretende tornar im- lfier a policia e as forças
As eleições estaduais' Vai daí, manda com- blí 2D d

termedio de disrrlbuidores de "execução da pena e de serão realisadas no pri- prar macarrão, banha e t
ICO, e� o c�rren- do exercito vieram poli-

ou de revendedores; III - livramento condicional, melro domingo depois de oleo na Argentina e os ;;_ a ,s�nl�ça .

con ra ,0 dar, conseguindo eca mar

negar ou deixar o vende- salvo, quando o Infrator 120 dias da data da pro- manda vender 'por pre- 20arehc fa oe�'mtg e mais a rapaziada e o povo que

dor de fornecer nora ou for empregado do esrabe-
c e es naZIS as, já lhes dava apoio,

caderno de venda, de ge- lecimento comerciar -ou
rnulgação da Constiruição. ços 50% mais baixo que, -xxxx- -x-

d d
Santa Catarina e Para- o produto nacional. E' esperado hoje em

neros ou merce orlas e índusrrlal e não ocupe' da ui 36dE' liti
.

Ií
O presidente da Repú-

"

id d
'

na terão ca a um e- ssa po I rca ínte igen- RI'O de Janeiro, de sua

pnrneira neoesst a e seja cargo ou posto de dire- d dual ta
é tá deí d

bllca assinou ó seguinte

t
'

t
-

d
puta os esta uais. e e que es eixan o volta da viagern de es-

es a a VIS a ou a prazo, e çao os negocies. O R G d d I t di t
decreto:

" 'd
- io ran e o Su ontos os pesse IS as e tudos aos Estados UnI'-

cuja irnportancta exce a 55 d d d
.

t h f'
Art 1°,_ O artigo 151 da

de dez cruzeíros, ou de

'

e ° esta o e maior u eDIS as que c e Iam a dos. o, snr. Brigadeiro
.

M' G lítí '" I't'
r Consolidação das Leis do

'f' PI. t·
numero sera mas e- po I ica pau IS a, pois a Eduardo Gomes,

espect icar na nota ou ce-
TJ b lho passa a vlgo

derno; a) o preço da mer- O I IffCl raís, com 70 e o 'menor o vitoria do hornen do tão Ao ilustre' 'brasileiro ra: c�m 'a seguinte reda:
,

cadorla vendida; b): o no- � Arnezonas, com 30. falado escandalo do. al- estão sendo projetadas
dã S- P I

- ção: - 'art. 131. As férias

d t b I' t d
",'_ x- go ao em ao au o sao grandes homenagens,

re
o esda e ecimen � ai J" d

A titulo de curiosidade, favas captadas. -xxxx-
serão- sempre gosadas no

Irma ou o responsavet; a nos excusamos e damos o ultimo boato que O
,. decurso dos doze meses

) 'd di I I
povo quer e comi- Felismente, - e como,

c a rua e o numero o Izer aos eitores qua o
corre sobre a coalisão em da e não promessas! (concl. na Ultima pag,)

, prédio (estabelecimento); dia em que teremos o pra- Santa Catarina: Para Se- �
�_.;..... _

cl) o nome da localidade ser de ouvir que a nova nadares: Adolfo Konder e P bl· d
'

dos :meIn
com a data em que é fei- constituição foi promulga- Edmundo da Luz Pinto; 'U lCa OS OS nom.es

-

ia a transação (Decreto" da, tal a protelação que para deputado o snr. Iri- b
-

d
.

, ·

d
·

t
J
lei 9125, de 4 de abril de vem sofrendo. neu Bornhausen, que de- ros O p'arll O naZIS a que
1946); IV - receber, ou ten· �e 7, passou' .para 1�! sistirá de sua candidatu-
tar receber, por �otivos daI para 17, � ag-?_ra Ja _ra paFa ,o govern9 esta-

.'

res; IdI'a:m nas a'm.'erl··cas
de locàção; ou suJj-lo.ca-:: se fala em 21 deste m'es, dual, -no q.ue�irá como

."
- �,' ,� -

-. 'c _ "!' _

'

'

".

ção quantia ou valor alem Eniquanto isso ferve â candidato unita 10 snr.

�

do aluguel e dos)encar- panela politica e, Deus Aderbai Ramos e Silva, , 'I

suntos militares do Sena-

gos e garantias permiti- queira, que CI promulga- O snr. Aristiliano Ramos Washrngton (SIH) - Os toneladas de arquivos des· do

dos em lei; V) - recusar ção' da Carta Ma!:rna. te- será o provavel vice-go-l
nomes ?e 6.000, m,embrbs cobertas na zona de ocu· Os cartões de filiação

recibo de aluguel ou co· nha o salutar efeito de ve:-nador.
do partIdo naZIsta,. c,0!1l pação militar norte-ame- consignavam nomes de

brá-lo anteci'padamente, agua fria nesSa fervura, endereços no hemlsferlo ricarfa na Alemanha e le- membros que residiam

",alvo ná ausencia de cau· porque, do contrario, é ocidental, foram publica- vadas para Paris, para na Bolivia, Brasil, Chile,

�ão real ou fideijussoria; bem possivel que a tampa Enquanto
os parla·- dos renenternente pela co- uso das quatro potencias Colombia Costa Rica, Cu-

,
VI) - alugar, não usar o salte pelos ares. mentares dos dois missão de mobil-ização de que governam o territorio ba, República Dominica-

prédio dentro de um ano lOque no momento em- grandes parti-dos po· guerra do Senado. Os no- germanico. na, Equador, Salvador,

o� não iniciar a

construo, polga,
não é mais a lei liticos perdem o tlO'mpo mes e os endereços fo- Na seção competente GOatemala, Hãiti, Hondu

çao dentro de 4' meses, basica do país mas sim a em demagogia o� defe- ram compilados de car- do Exército Norte'Ameri- ras, Jamaica, México, Ni

nos casos previstos •
nos situação dentro do todo, sa, propria, o snr: Hugo (ões de fiiiação nazistÇls, ca'no os arquivos, foram car'agua, Panamá, Pana

itens II, III e V do art. i8 de cada um dos partidos, Borghí usa um metodo incluidos entre 'as vinte microfilrtJados e as infor- má, Paraguay, Perú, Por-

do Decreto lei 9669, de 29 mações obtidas enviadas)o Rico, Ur:.:guai e Vene-

de agosto de 1946; VII -

C' Pl'
aos Estados Unidos, on- zuela.

infringir o disJJ,osto no, asa"
.

opu" ar'
de o Departamento de Também' inclusa encon-

art. 21, do Decreto-lei I
-

"

'
,

.
Guerra fez entrega a uma trava, se uma lista corri-

9.669, citaQa; VII! - expor
sub-comissão do Senado gida de cerca de 775 no-

à venda mercadoria ou I
dos nomes e endereços, mes, com endereços de

produto alimenticio cujo, São as seguintes a base' e fins da Fundação da Casa fo· para, inclusão em seu rela- nazistas nos Estados Uni-

fabrico haja desatendido I d f d d
tório á comissão de as- dos e cujo original já ha-

determinações oficiais, pU ar, e ini os em o ecreto que () creou. via sido publicado no pri-
meIite, a maxima amplia- meiro relatório da sob

"À Fundação da Casa ros, a aqulslçao, ou cons' reduzidos, sob a gõrantia ção possivel da area so- comissão, ,em março do

Popular (FCP), criada e titu},ção, de morada pro- de taxas ou contribuições cial de seus beneficios; ano em curso, juntamente

Econolnica regida pelo decreto-I�i n. prra, na zona urbana ou especiais, que para _ isso VIII) financiar as indus- com uma lista de 1.500

9.218, de 1'. de maio de rural; II) financiar, na zo- forem criadas; V) estudar trias de materiais de cons- nomes de membr-os do

Recebemos o numero 1946, para que atinja às na rural, a construção, re- e classificar os tipos de truções, quando por defi- Partido Nazista, que resi

de agosto do mensario suas finalidades, incum- paréiçã9 ou melhoramento habitações, denominadas - ciencia do produto no diam na Argentina.

"Expansão Economica", 'be: IJ proporcionar a bra- de habitações para os populares - tendo em vista mercado, se tornar indis- A lista maior' com cer·

editado em Curitiba. sileiros, e a estrangeiros trabalhadores, de arquite- as tendencias arquitetoni- pensavel o estimulo do 'ca de �.500 nomes - era

Como de costume traZ cc,m mais de 10 anos de tura simples, e de baixo cas, habitos de vida, con· credito, para o seu desen· a referente ao Brasil. Em

farta materia de leitura residencia 'no país, ,ou custo; mas que atendem dições climaticas e higie- volvimento 01.,1 aperfeiçoa- segundo lagar vinha o

e de interesse do comer- com mais de anos quan- aos requisitos mlmmos nicas, recursos de mate- mento,' em atenção aos Chile, com um total de

cio e industria. do tenham filhos brasilei- efe higiene e conforto, bem rial e mão cle obra nas planos ou programas de 1.100 nomes,

como o suprimento de prinCipais regiões do pais, realizações da FCP. IX) Cerca de 400 nomes

--�......�____...............;................_......._........;..,._ ................... ......,..,..._ energia eletrica; III) finan- bem CGITlO o nivel medio, estudor, projetar ou orga- traziam endereços no Mé-

� " � ,�iar as constrlllções, de economico ou na escala nizar planos de constru- xico, DOO na Colombia,

�: , � 'jnici,ati.va, OG, sob a res-[ de riqueza, do trabalha- ção das haöitações do ti- no Paraguai, na Guatcma-

�
RADiaS cHAIVIPION �

ponsabilidàde de Prefeitu' dor da região; VI) proce- po popular, a serem exe-Ila e Venezuela; 250 na

,ras IVlunicipais, empresas der a estudos e pesqui- cutados diretam.cnte pela
I
Bolívia e 200 no Perú,

�
ti Valvulas

�
;jndustriais ou

c,omerciais,
sas de metodos e proces- FCP ou mediante contra- Dai os totais diminuiram

�e,:out'ras instituições, de sos que visem o baratea- to com rerceiros; X) coo- aré 5 nomes, para Porto

Ondas ·Iongas e cu rtas resi.denclas do tipo popu· mento da �onstrução, quer perar com as Prefeituras Rico,

� � lar, aestinadas a venda, isolada, quer em serie, de dos pequenos municípios, Esses arquivos cairam

f' . � a baixo custo, ou a loca- ha,bitações de tipo popu' que não disponham de em poder do Exército

f
'"" �

ç�o, a trabalhadores, sem lar, a fim de adota·los e pessoal técnico habilitaJo, Norte·Americano devido

10bjetiVO
de lucro; IV) fi- recomenda-los; VII) prepa.- quando de todo indispen- á vontade de um operário

Comercio e Industria ' >.], ,nijlTciar obras mbanisti- rar normas, ou cadernos savel, e na medida dos de uma fábrica de papel

� ", �'cas, esgotos, suprimznto de encargos, de acordo recursos disponiveis da, alemã, que queria captar

� -GERMI1/IO STEIN 5jf:J_: r dé-energia,eletrica, assis- com o resultado desses FCP; Xl) realizar' todas a simpatia dosnorte-ame-

'f' i
tenda social e outras que estudos, para o estabele- as operações que digam ricãnos. Os documentos

,

.

SECÇÃO FERRAGENS v�s,:m a mel�oria das con- cimento das condições ba- respeito à melhor execu- haviam sido enviados á

" dlçoes de VIda e bem-es- sicas a qué se devem sa- ção das suas finãlidades, referida fábrica pelos na-

� ',JOINVILLE � tar das classes trabalha- tisfazer os planos a se- dentro das atribuições e zistas afim de ser des-

�'
" � doras, de Dreferel1cia nos rem atendidos pela FCP. competencia que forem truido� e convertidos em'

..............................�..............................--------......_._. municipios de orç,amentos tendo em vista, especial- conferidas pela lei. polpa.

mal de muitos' consolo

é -, não se registam
somente aqui as greves.
Registamos a greve

dos marítímos nos Esta
dos Unidos, a, dos radio
atores e trabalhadores
'dos Teatros de Buenos

!!!"cA!,!!!",!!!IX!,!A!!!"'!ÍÍ'!P!!!O!!!ST!ÍÍ'!A�L'!o!!!"!I!ÍÍ'!9!",>!!!"!,!!!",!!!!!"""",,,,,,!!!!,,!,!!!,,,!!!!,!!!,,,!!!!,!!!,,,!!!!!!D�I!!'r.;.et�o!!io!r...;.:�A�R�T�U�R��M�il�'�L�L�E�R�!!"!!,!!!",!!!�F�u;;,;,n;..;;d;,;;;a;,;;;d�o!!!,,e!!m�!!l9!!,!1�9"",!!!!""",!!!!",!!!!,!"�!!!!!""!"",!!!!,,!,!!!,,,!!!!,!!!,,,!!!�T!!!E!!!Li!!Ef�O;;N�E�N�o�,�3;:;;9 Aires e a. dos Iunciona-

,
' • .

rios na Italia.

ANO XX,VIII - JARAGUA DO SUL - _Pú_m_ingo, 15 de Setembro de 1946 Sta. Oatarina - N, 1.379 Os grevistas italianos

ja conseguiram um au

mento de D.OOO liras por
mês e voltaram ao tra

balho,

aiblioteca�ublica

CRIMES tONTRA
AECQNOMIA

Notas eNoticias'

Expansão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�gradeci�enfo�l����ilh�90m grande reconhecímenro lembramo-nos da; Do Vale do Itajaí - Matriz: BL�MENAU tg Amarelinhograndlosa festa da Consagração Jas sinos e relo-: '

",:: C $ t>2 DO'
.,

d " : AGENCIAS INSTALo\DAS EM: Brusque, Corupa, Gaspar, Indaial, Ibírama, Itoupava, :: r o _gio e torre. reallsada no domingo, ,,1 de setembro, .:� Jaraguá do Sul Presidente Getulio Rio do Testet Rodeio e Rio do Sul :: ' ,

que rendeu o lucro liquido de Cr$ 58.70060' com o· :: ' "

:: Mesclado-branco
qual todas as despesas podiam ser liquid�das. 11 ::

er$ 60,00Em nome d� comunidade evangélica luterana :: ABONA JUROS AS SEGUINT�S· TAXAS ..

agradeço a todos que ajudaram de qualquer manei- :: Oepositos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre 2% ..

ra, todos os sacrtflcícs e doações, que foram feitos

t:: A disposição conta especial-(s/limite) Deposito inici-al Cr$ ,100.000,00a favor dos nossos sinos e 'prlnclpelrnenre da ins- com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5°/�"relação do relogio de torre que significa pare a nos-

t::
Dep. inicial Cr$50.000,00 cjreriredas sem. s/aviso e-s 20.000,00 4% ::1)sa cidade de Iaregué do Sul um grande progresso. Oepositos com aviso-Reto diarla até' e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas �.'

-

(�.'�.' �.'deve_Sn��Pr:m���n�� ��I�:r�: �o b���l�i�ta�el�,t� f::
rnjevíso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 días 51/2'/,; 180 dias 6'/.

" ��':'s:�:a':�� :�:meus tempos estão nas tuas mãos." 'Oep. a prazo fixo-Por 6' meses 51/2'/.,; Por 12 meses 6'/.
seu bom dinheiro com-Os sons äos sinos, porem, devem nos lembrar Deverá ser dado o avlso previa de 2 meses' para retirada.

:: prando nae chamar a paz arnor. fé e oração, que nos vimos Dep. populares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- t
com alegria para o alter de Deus. E na nossa ulrí- redes semanais sem eviso até e-s 1.000,00 5'/. ("

f'
·

Nma viagem ao reino de Deus devem nos acompa- •• Dep. limilados-(Limite até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com 1� a rma c I a _ o vanher e nos
'

tocar o grande dia de descanso e paz " retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern eviso .... 5 1/2'/." de !COBERTO Itl. HORSTque foi preparado ao povo de Deus pelo Nosso
..

Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep, inicial cr$ 50.000,00 comSenhor e Salvador Jesus Cristo.
. ':: retiradas sem avise até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . .�6·/. I a que dispõe de maior

H R 'W -d Pastor.Ilii Faz todas as operaçõ�s bancarIas, corno sejam: cobranças, descontos, ::' sortimento na praça e ofe-_ .. ai ner, as oro

11j
passes, de"osltos em contas correntes, deposItas de v;alores, etc. etc. g rece seus artigos á

:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ ::11 preços vantajosos.

Sapatciros e praticos de i��I�'���calçados. ::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::':,:::::::::::::: IDr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Reaidenoia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::f:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

,

Precisam-se a partir de 1'. de Outubro,
na Fabríca de Calçados "YARA" '.

'

, I'

3xl Rua Marechal Deodoro.
.

'

Delgacla Auxiliar de policia' 1:1'---,----_;__--------,
E �D I T A L Dr. Arquimedes Dantas

A.ves•••
�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

Torna-se 'Público a quem interessar que"
para a obtenção ela Carteira de Motorista de
conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.

9545,de 5 de Agosto de cerreute ano.são necessarios
os decumentos seguintes: carteira de indentidade,
folha corrida ou atestado de antecedentes, certidão
de não ter sido condenado, por crime .: eontra a.

Segurança do Estado e Orde m Politica' quando
tratar-sé de estrangeiro, e mais, prova de quitação
militar e atestado de residencia para os proíís
siônais.

Jaraguá do Sul, 15 de Setembro de 1946.

JOÃO SOUZA

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel ']'arägüá'
�

-BARsRESTAURANTE-

Refeições á qualquer, hera I

Banhos quentes e frios - chuveiro.
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587.

Comíssarío de Policia, padrão . G, resp. JARAGUÀ DO SUL � ôra, Catarina
pelo .exp, da Delegacia Auxílar.

-����������� f������������"'MEDI�ÇÃOAUXIUAR
,
NO TRATAMENTO DA

SIFlLlSI'PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F L A M f. ç O ES,
C C C [I P. f:.. 5,

FRACOS E AN�"'C08 I

Tom_.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

g �- ..-
F R I E I R AS, �� To....

NUNCR EXISTIU IGUI=IL ESPINHAS, ETC. ���,� Re.frl.d••

, I;' :-�-::I� eron�uit..

a�!!ifi=i=i=i=i=i:�i=i=i=�=i=i=i=i=i�i=i:=i:=i=i=i=i:=i=i=i=i:=i=i=i=i::iF�=i=�li=i=i=�=:i=i=iFi=i=i=i=i�i=i=i=i=i=i=i=i=i=i=i=i=�p�II��=_
:.:1.. BANCO INDUS!�J�Je�O�I����.�oEJ.��TAR lHAS/A. ii I ;'�"H,::;.:,.O:,!��

ii �rfg::?S EM:
.

. AGENCIA�i::�:;O::L'Z�:� �:: �:���:���:�� I ::ir��!':����Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
�:��1��as End. Telegraflee "INCO" IEt1l na1}aJ) TI
Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 75 M ll@ilCresciuma MA.TRIZ:' I TA JÄtCuritiba Faz Iodas as operações bancarias no paiz. como cobrança�. descontos.Curitibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de litulos comerciais.
Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

i1 Gaspar taxas modicce, •

i::::::::::::;:
Ibirama .ß.bona em C/Correntes os seguintes juros:Indaial A DispOsição, sem aviso, com retiradas' livresItuporanga

I' .

2%jaraguá do Sul pare qua quer Importapcla
.. joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres
ii Joinville de Cr$ 1.000,00 5°ioil Laguna O '1 P I I d C 4t 00 Oii Lages eposlOs OPU ares, com, imite e r'IP 50.0,() ,

.::!i:::i! Mafra dep. inidais ii partir, de Cr$ 20,00
11 Orleans

. e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
:.':=.H Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%!! Porto União P F' d 6 50/ii Rio de janeiro razo IXO e meses /0

..

R' N
.

h Com Aviso de 120 di.ás 5 1/2%o!! 10 egnn o /1

ii Rio do Sul ' Prazo F.ixo de 12 meses' 6%
!! S. Francisco do Sul Os juros .ão pagos ·ou capitalizados semestráimente

II i'alóaquim , A' ecohomiá 'é a base da prosperidade11 Tijucas Deposite as suas economias noli Tubarão Banco Inc/ustria � Comercio c/e Santa Catarina SIA.H Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11,3G e idas 14 á$ ,15 horas
I' H Videira

Ao. sábados das 9 às 11 horàs '"' - ii!! '
, :I

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::_::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a,

ESTOQUE PERMANENTE

Engenho RAU Lda. '

CasadeMoveisUllóRIO lßIIHRI8 ]UOUUÓ �õIuf
Rua Domingos R. da Nova,

•
o' MOVEIS

o ESPELHOS

o VIDROS

o VIDRAÇASII CORTIl-SE VIDROS

Molduras para Ouadros '-
qualquer

"

tipo. r

CJ\.IXÕE'S
FUNERARIOS

EIl1 estoque e sob, encomendas.
=

Enfeite'! paru' Caixões Funera r'ios.

�.M:::-==:'====�
1,11, EI�g:n:������o�!�:v. s. -I
II

encontrarà só' nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS CRUZEIRO.

I Poltronas pera radio - Divãs - Tape-.
tes - Passadeiras, tudo V S. encontra-

,

rà á ,?ua Marechal Deodoro da
Fonseca, 519. - Fone 22

_::::==::=o���==_·

+ "'"'Fe
,

'

Clinic8 �e OI�os, Ouui�os, "Oril, fiOfoanta
Dr'_ Araninio Tavares

Professor Cotedrctico de l3iologia do losfittute de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe GaS serviços' clinlcos e cirurgicos da especlclldcde no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sonson. no Rio de Joneira.

Ex.lnterno por, concurso, d;' Assistencio públiCO do R'lo de Janeiro

De ordem do sr. Pre
feito, Municipal torno pu
blico que durante o mês
de Setembro arrecada-se n

Tesourarta da Prefeitura IMunicipal de Iaragué do

ISul e na Intendencia de
Corupá, o Imposto sobre

_

,

INpUSTRIAS E PROfiS" 00000000000000000000100000000000000000000SOES - 2°. Semestre.
"

ga���t�a��f�!f��âoo��� IE Ir 111) P � 11- rfi\, l ifb � � nml a] IIll ill1,ficará o contribuinte sujei- lUl � � � \UI � � � JlJlll cru.
to á multa de 20% sobre ---------------------

o imposto no primeiro
l1,1ês, sendo então feita a j
cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

ra MunTcipal de Jaraguá
do Sul, 5 de Setembro de
1946.

'

F: 'VOSGERAU
'Tesoureiro

formado pela Faculdade de Medicina da

I
.

Universidade do Rio de janeiro
ßLU MEN AU' STA. CATARINA

FERRARIA
Fabl'icação de Ferramentas Agrícolas:

SEQAS ROTATIVA PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
i'
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Reqberimentos Despachados

alheiasVende-se· Cousas
"

PAG. 3

Preco cíe ocasião
,

Pau de dois bicos. . .
,

Uma velha historia que ainda se aplica eb po
litica.

NA

Càsa' Buergef

Dia 10-8-1946 Duas ótimas propriedades na estrada Bananal, Uma velha camponêsa, querendo cumprir' uma

1145-Ricardo Satler-bras. requer traust. imp. com ca�ás de material e demals benfeitorias. Numa pro�essa� entrou na catedral de Sain-F'ront, em P�.
terreno vendido a Carlos Spredmann Como requer. das propriedades vende-se ou aluga-se, uma fabrica rigueux, comprou dois cirios na aluga?ora de c�del-

1144-Edgar Ameríco Frenzel-bras. requer. de aguardente e açucar, movida a força d'agua; co_rn ras da igreja e depositou um d�les dlan�e da Ima-,
traust. imp. terreno com area de 14,500. mts2. todos aparelharrientos, com capacidade de produção gern de São Miguel e outro diante da Imagem do
adquirido de Ríeado Bauer. Idem, até 800 Iltros de aguardente diarios. Um bom arma- dernonío, sob os pés do sento. '. -

Í147-Marta Winter-bras. requer transí. .imp. zem com 50 melros de comprimento X 12 de largu-]. '- Olà l que é que está fazendo, boa creatura?
terreno comprado de Ricardo Wendorrt. idem.

ra com bons tonéis, encanamentos d'agua, tabulei- disse-lhe o vigario. Não vê que é ao diabo que
1148-Estalislall Felipe -bras. reqer transí. ro� pera secagem de açucar em grande quantidade. está oferecendo a sua segunda vela?

imp terreno comprado de Ricado Leber. Idem. escritório e telefone no mesmo. O melhor ponto ,em
- Que importa, senher abade? - replicou a ve-

Dia 19-8-46 Guaramirim pera o comercio atacadista d� produtos lha. É bom que a ge!lte tenha ,ômigos em toda par-
l079-MooUer & Cia Ltda. requer trans. imp. 'de lavoura. 10 minutos disreute da estação ferrovia- te. E a gente sabe la o que pode acontecer,

rela-iiyo ao estabelecimento comercial adquirido VA
.

tê
.

I -xx-
� G 'Ih M llerv sit Cél P

.

G
ria. - er e tratar com o propne ano.

O A d M I' B' de Mello queae '. ur erme oe er, 81 o a rua e rocopio . nspeça a arce mo ISpO "

de Oliveira nesta cidade. Como requer. SATURNINO ROSA ... Guaramirim ao atentar centra a vida do Presidente Prudente de
1180-:-Venancio Costabraal requer licença para Moraes assassinou o Ministro da Guerra. Marechal
estabelecer-se com fabrica de tintas, a est. Ilha IIlem destas, vende-se ainda outras propriedades, a Bittencburt, a 5 de Novembro de lR97, s4icido�-se,
daFigueira. Idem. , I

f� •

tratar com o mesmo. ria prisão. consumido pelo remorso. Antes do cnrne

1181-Reinoldo Bartel-bras. requer licença mandar o assassino se assinara: "Marcelino Bispo, o Ans-
construir uma casa de madeira em si propriedade peçada de Ferro", pouco antes de matar-se. passou
nos fundos da rua Bemjamin Constant. Idem -'i'-�. �'_._�_�"'_ ---' -" a escrever: "Marcelino Bispo, o anspeçada de Ba-
1182-Alexandre Haacke -bras. requer licença � r nana".
fazer uma reforma de um rancho existente nos PARE •• , OLHE ... E ENTRE·...
íúndos de, seu terreno, sito a rua Cél. Procopio G.
de Oliveira. Idem.· I

1185-Harry Hiendlmayer-bras.requer licença fa
zer um aumento em sua casa de moradia em al
venario de tijolos, de acêrdo com as plantas
anexas. Idem.

.'

.' -

Dia 28�8-46
955-Vitorio. Lazzarís-bras, requer prevílegío

para exploração do serviço funerário no primeiro
distrito município de Jaraguá do Sul, ou caso não
seja isso possível.. seja para esse fijn aberta
concorreucta pública. Opoder executivo municipal
não pode, por que o serviço não lIie compete, con-'

, ceder a exploração solicitada. .

11M-Benjamin Riedtmann-suíço, requer licença Ive,
para erigir mausoléo na sepultura de sua esposa
Luisa Ríedtmann, inhumada no cemiterio desta
cidade. como requer.

1125, ,Alvina Karsten Schweler-bras. requer
J licença transladar os restos mortais de Adernar

N O.
.
I V 'A S "Uma rvOQ3 para s�rvi,ços domesticos

. Karsten falecido a mais 'de seis anos e· inhuma-
em 'geral, na casa partíeulár do Snr. Ar-do no cemiterio municipal desta cidade. Idem.

M h L1145- Daníêl Satler=bras. re-quer licença cons- !"!!!!���!!!'!'!""'���.���!!!! +naldo -Schulz, dentista, á .Rua arec a

truir mausoleo na sepultura de José Satler. Como Precisam: GRINALDA, BOUQUET, VÉo, SEDA BRANCA PARA Deodoro da Fonseca, nesta cidade.
requer.

'

VESTIDO ou MANDAR FAZER SBU VESTIDO ou MANDAR FA-
1184-Comunidade Evangelica Lutherana de Jaraguà ZER GRINALDA ou BOUQUET' ESPECIAL, ou AINDA QUAL-
do Sul, por si pastor J.R. Weidner, requer apoio QUER ROUPABRANCA? " 3x::,1__--'- --'- _

desta Prefeitura, assumír' o compromisso do paga- procure hoje mesmo a
mento Junto.a Empresul, das despesas anualou 'CASA S-O'NIS' Preclsa-se(mensal, correspondente a força necessária para ,,-.
'O funcionamento do relogio eletríco do torre pa • onde obterá tudo. �����������;;;,;;;;;;Igreja. Tratando-se de uma iniciativa particular, Francisca Buchcom' repercussão para toda população.' defiro o

presente pedido. .
,

5x1 Avenida, Getulio Vargas N. 146.
, 1185-'l'eodoro Wulíf-alemão, requer consertos

no telhado nas paredes laterais e dos íundos de

F 'S' h 1 "
casa, sito a rua Duque de Caxias Corupá. Idem. armacia" C 'U Z1186 Teresa Viebrantz· brasileira, requer transt
imp. terreno com aroa de 2.500 mts2. sito a estr.
'Isabél, comprado de Ricardo Wendorff.' Idem.
1187-0tto Levin-bras.requer transt imp. terreno Recentemente ins
com � area d� 125.000 mts2. sito .� estr. Felipe t' 1 d '. d .

Schmidt. vendIdo a Jorge Sen. Idem. a a :ii. C?f!l pro u

1188-Jorge Sen-bras. requer transt imp. terreno, tos medIcmaIS, per·
veBdido a ,João Benkendorf: idem. fumarias, etc.,nacio-

1189-Jorge-Sell--bras. requer transt imp. ,nais e extrangeiras.terreno, vendido a Artur SeIl. Idem; '"

1190�Rudolfo Paul-bras. requer transt imp. ENTREGA À DOMICILIOterreno vendido a Hedwige Otília Baeumle. Idem.
,

J1�1-�ili�erne�brns.�q�r�Dd��p·-b-��-·-�-·���·���-·�·��;8���'�������'���'�·��N'�a���'���'���·�.�Uterreno comprado de WIlly Fruchtmg. Idem. '��\8I;\8I�;\3I\8I;IgI\8I;\,gI�;��;�\8I;\8I�;IgI�.�\8I;�. •

1192 - Rugi Poerner-bras. requer transfi mp. r@ "

I
'

terreno comprado de Otto Poerner. Idem.@'TosseAsmaBronquiteRouquidão,e.Resfriadosf®.1195-Dscar Bornholdt.-bras. requer transt ®)
, ," @jimp. de,uma c�sa situ�da a rua Jaragü,á, comprado

�
TODA§ A§ MOLE§T1L&J� DO ßPHHtlHß Df�PIRHIÓRIO �- de Jose BagglO. Idem. 'I" •

l UHU I
••

Secretaria da Pr�feitura Municipal de Jardguá do Sul,

.

Encontram alivio imediato com .� uso d.o

�em 28 de agosto de 1946
" ,Cê) • "

IJosé Pereira Lima - Secretario f@ :1 .
n C O m p B.·pa- v e 1

; Pl!ilnríllll� Oogien r�lóll!ns�' �
� o PE:lTORAL lVIAI§�ONDE�IIDO .No BSA§IL �
��G\\ ��Gi\!��! r.:\\Gi\! r.:\\Gi\! r.:\\Gi\.! r.:\\Gi\�r.:\\Gi\!�fR\! r.:\\�! r.::\Gi\! r.:\\r.:\\! r.:\\ t.=;\�:r'&l������������'S'J.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA - MINANCOPA
,

.

!li
Vermifuga suave e de pronto

\ efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

_
ME o n. I, 2, ) e 4

Proteja a saúde de seus filhos � a sua própria!
,

Evitará' muitas doenças e poupará dinheiro em

lemedios

COIPFre hoje .
mesmo nma' LOMBRIGUEIRA

'MINANCORA para o' seu tilhinho. J

E um produto :los taboratorios Minancora

JOINVILLE

-xx-

Um homem de 70 anos, segundo deduções cien
.rificas deve ter comido durante esse longo tempo;
100 toneladas de alimentos diversos, 12 toneladas
de pães, '170 quilos de queijo, 1.125 q�ilos de '!Ian
teiga, 8.000 quilos de carne, 5.00-) quilos de peixes,
.5.000 toneladas de frutas, 20,000 ovos e 4 ronele
das de �çucar. -

I...

Se ele tivesse 'mantido isso em deposito, ate

nossos dlas, e pudesse vender no carnbio negro,
éra um homem míllonerio.

- xX--;-

A vingança é uma pedra que se volta centra

quem a atira - Zorilla.
-xx-

'

A injustiça feita a um é uma ameaça feita a to

dos. - Montesquieu.

Precisa-se
. \

(Av. Getulio Varges - ao Iado da Cia. Telefoiiice)

Só'para ver a QUALIDAD�i 11 VARIE·
I )ADE e os PREÇOS dos artigos!

Comprar cousa boa por preço rasca-

é ganhar dinheiro! ,

EXPERIMENTE E VERA'

������(!)

PAGA-SE BEM

8x1

OFICIAIS SAPATEIROS na
SAPATARIA ORUZEIRO LTDA.

Rua .do Principe ' 237 -, Cx. Postal, 192_
,

'.

JOINVILLE
Rua lVIaI. Floriano Peixoto, 60 - Telefone, 46

o maior sortiinento ein
aluminio marca

"Martelo Forte"
V. S. encontrará na

Encontra�se
,
á dispo-·

siÇão do �istinto pú
blico, apresentando ser- ,

viço criterioso e Pre-

ços Módicos.

CASA REAL
- Defronte o Cine Buhr -

, ,

do ,Imposto so

bre a renda de
imoveis

e respetivos cal-'

culos de d,escon
tos sobre eRse no-

vo tributo.

� PROCESSOS

-COMPLETOS
para lieenciamen
to de lavradores

convocados para'
o Serviço Militar.

Seguros em ge
ral da

C/fl. /J4/RflNGfl

JARAGUA. DO SUL'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'seguintes á data em que
ás mesmas tiver O empre
gado feito jús.
Parágrafo único. - O

Ministro do Trabalho, rne
diante requerimento Oe en

tidade slndical represen
tativa, poderá

•

permitir a
'

acumulação de, no maxi-
'

���, t�:�cÍter���o�iS�: .��
Rua Mal. Floriano, 58.' In[�HI111:'HI8IUI;1!I,

pecularidades .regíone is Baependí X' D Pedro f. �e Gustavo Kamchen; A si ..lu... AP"'ESE;NTA .0.
o • ,

• Alaíde, f. de Ana Fren- INÚ"_ "'-MA" TAl. COMO:
ou profissionais justifica-
tivas dessa medida.' Hoje, em prosegui- 'císca Pereira; Fra�cisco, :::6A=

-x- mento ao torneio muní- f. de Angelo Danna, Cer-
Parece que corre pera cipal, haverá o jogo en- men, f. de Anronia da

uma solução satlsfatoria tre o D. Pedro II, de Co. C�uz; �ax: f._ de Max

a questão da exportação rupá e a A. A. Baepen- FJnkb�Jner, Joa�, f. de

da madeira.. di, desta cidade: Fran,cIsco Holler, Edson,
O snr. Ministro da Fa- O jogo será realisado f. oe Roland Haroldo

zenda mandou que CI Cer- no gramado local e vem Dornbusch; Odet�, Mar�a, ,

reira de x Exportação do despertando grande in- f. .de M.a.noel loäo B�tl�- "ELIXIR DE NOGUEIIAr"
Banco do Brasil estudas. teresse ra: Marilio, f. de Octévío �DO HÁ .. ANO. 'il

,. Ferrazza: Ovanir, f. de [u-
V_DlE__ !EM T6DA rAItTW:.

se novo decreto.
Será regulado o comer-

lio Alves Rosa; Guido, f.

cio do pinho, creando-se LOCa is de Paulino Freiberger; H L'
.

t

'

Eleonora, f. de Arthur a ivros que InS ruem
tipos pera exportação e

======

mantendo-se a proibição Os resultados das ultimas �:;�oer�e���iro, f. de A�- Ha Livros que divertem
pera pinho em toras, le- corridas. O primeiro desa-
minas e caixas. fio, entre os animais "Pia. Obitos. No mesmo carró-

'

na Livraria:, ,

-x neta',' da Sociedade Hlpi- rio, foram ainda inscritos, tIANS ..WIELE
A Constlrutnre aprovou ca e "Galícia" do snr. Au. os seguintes oblros : Ma- Av.· Getulio Vargas, 160.

as emendas que efetiva gusto Pereira, venceu es-
rio .Carval�o, com 4 anos _

..

_

os funcionartos interinos, te por meio corpo. . d� Idade, filho de ��bro- GEN'T-IL VIEIR!
extranumerarios e mensa- Na segunda e t60 sen-

SIO Carvalho, re�ldente . .

listas federais, estaduais sacional corrida entre o
em Pedras Brancas, Pe-I Em vísíta a seu sogro

e municipais que renham cavalo "Menino" do soro dro. CÇlndi�o, com. 1 mes sr. Adolfo Fiedler, este
rna's de 5 anos de servi- Leopoldo Fiedler e a egue

de Idade, filho .de Mé!_noel v:e em Jaraguà, acompa-
- ços. .

, "Pimenta", de propríeda- �rnoldo .Ca�dldo; Fran n�3;dö de sua eXD?a� .f3;- =------,----------------
Outra emenda declara de do snr, Manoel F. da CI�CO Dana, fllh.o de An- mílía, o. s�r. Gentil VI��-. .,

•

inelegíveis es intervento- Costa, venceu esta por ge:o I?an.a, re�ldente..

em ra, escrivao da Coletoria
res que exerceram os cai: pescoço RetorCida,' Cacilda Muller, Federal de Crescíuma.
gos até 18 mezes anterj-· com 1 ano de idade, filha

-

ores a promulgação da Aniversarios. Hoje fazem Pedro Jose Müller, resl- --------

constirui_ção
' . anos: Waldemàr Gumz, e dente em Tres Rios do . Casamentos. Realisaram-se bem

-x- Wilson Luz; dia 16 o lo- Sul; Alaíde Pereira, filha honrem, na sala das au-

Os estudantes e OS" ca- vem Albano Lyra, resi- de Ana Francisca Pereira; dienelas os .seguintes ca

thedraticos da Faculdade dente em Gueré-Mirlrn; Maria Terezinha Müller, sarnentos, Emilio Prettí,
de Direito de São Paulo dia 17, a menina Ivone com 11 anos de idade, fi- com a senhorfía Otilia
declararam-se em greve I?einer, dia 19, a senhora lha de Pedro Iosé MUller, ôatler, Germano Alvim

por ter a ínrervenroria no- Lídia Schneider, esposa residente em Tres Rios do Lenz com a senhoríta
meado lentes sem apro- do snr. Oito Schneider e Sul; Maria da Silva, com Amanda Lltech, Alprecht
vação do Conselho Uni- o jovem Eugenio Silva. 7 meses, filha de Simão Kreurzfeld com a senhori-
verslterlo. REGISTO CIVIL

Silva. tã Erna Konell.

No cartório' do Recris-ó ...............����........................��...............�

O, Maior �� s�i;�\�:�;ân�sc:�S������ � lnstrumentos �
, Ruth Manske, f, de Rudol-

� de. Música
�

Sortimento da Praça to Manske, Ingo, f. de �
Adolfo ôrrelow; Haroldo, " EM GERAL, ESPECIALMENTE '�

,

"Em gaitas de bocca de f· de Rudolfo Prochnow; � Gaitas - Pianadas �
todos os tamanhos e tipos. Geraldo,' f. de Afonso � de 24 a 120 baixos. ,� --------------------
Fabricação nova, idep.- Günther; José Carlos, f.

�, Bandoneons - '�tica à estrangeira. V.' S. de Alvaro Neves; Ma;:ia, I .Pianos - Harmonios.
encontra,ra' na conl:.ecl·da' f, de Luiz Maffezzol!; .

I'l
G '�

Instrumentos para BandaS -

�
,

CA <::'A REAL uiomar, f. de Valério'
...,

Cd<::"1 EI Ol'questas e Ja�z-Bands. Vi-
- Defronte o ,Cine-j3uhr -

aetano, a uI 'la; vira,. I P' kUR d' II

�,..
tro as, IC - ps, a 10 as.

�-----------------,------- ,:' Enfim tudo; que for do ramo.
, Assoel-a-ça-o' ,Peçam preços e demais informações ao Represeutante: .

"

�, Caixa P?st� � U �RC;A At5rP _6 s�. Catarina. �,Atlética � ��� ��

Baependí

nolos e noticias
-concl. da 1 a. pag..

-
H_A_'D_I_0--5A�ER][crcANO�

"MEDICAÇÃO AUXILI
, AR NO TRATAMENTO

DA SÍFILIS""EClfOPnonz:
6 Valvulas
-----'

PEÇAS E AOESSORIOS
fORO - INTERNATIONAL - CHERVROLET .

t UMA DOmtÇA .IIIAYlunu. "

MUITO I"IItRIGIOSA PA"'A A "A- ,

MILIA Ir "A� A "'ACA. COMO
UM .OM AUXIUA'" NO TRATA
MIHl"O DCsaJr GlIllAND.Pl.AGlELO

u •• o

Para Caminhões e Automoveis

SOOIEDADE RECOIN LTDA.

I!SP'INHAS

P1.,.ULAII

I"IUIIDAS

MANCHAS

Illl�ii=ii=ii=ii=ii=ii=ii=i!=ii=ii=mi�i;a;;=i�1
m t='e'b''r' '5 (8���:'lu��sl!�aS, III
m .-1 e. Maleitas, Tremedeira ií
II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - ííí
iii '" Capsulas Antisezonicas Iii
I� MinancoraH!

'

-III
�i .

\ Iii
m �

Em Todas as Boas Farn12cias 'iii
iii E um produto dos Laboratori�s MINANCORA Iii
iii - .JoinviIle - 8ta. C�taiina- .

'

.. <, Iii
f_=!=n=!!!!!=;=mEi::::;:u=n=!!=!!=n=!!!!!!!!!!__:;

Baile da Primavéra
•

-
,

CONVITE
A Associação Atlética Baependí, tem o pra

zer (Ie convidar seus sócios e exmas. familias pa
ra o baile da primavéra, que fará realizar em a
noite de 21 -do corrente \U08 .amplos salão Buhr
c.om ini�io as. 21 horas, abrilhantado pelo

-

magni
fI�o conJunto' Orlando e sua Orquesta" de Joinvile.

Pelo comparecimento de's.de já agradece.
,

.

A Diretoria
.

Mesas poderão ser reservadas com anteceden
cia, c0':l1 o diretor sócial, sr. Mario Müller.

CHEGARAM
7

"Sedas pare vestidos da afamada marca PARA
MOUNT, das mais belas e variadas padronagens
unícas nésra praça, só em côrtes, acaba de receber a

Casa Sonis
Vá hoje mesmo escolher o seu corte, antes que

seja tarde. "

I

Francisca Buch
5x2 r Avenida' Genrlío Vargas N. 146.

��������-����������,

II CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO li
II DR. SADALLA AMIN ii
li CONJUNTO - DE APARELHOS MODERNOS; UNICO' 'Nos H
li ESTA.DOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
li «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS i!

ii HORARIO :

1�-1:;�6i�:;:�I;O: marcada: 2-4

ii

ONDE-' -

"

__COMPRAREI MAIS BARATO 1

Faz�::::os ' .9 �

Suspensórios
Sedas

Perfumes • • EIC., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue
na Casa. ERleO BRUHNS,

-"

JARAGUÃ DO SUL Rua C.-l. Emilio' JourdßD, 62

VENDE-,SE
Negocio de Secos e Molhados com casa. Tarn
troca-se por sitio ou checare com casa.

Tratar com o proprietário.
Rodolfo Reínert

Rua' 10 de Novembro s/n. -

SÃO FRANCISCO DO SUL

IDEAL
-

A'MARCA DOS aÓNS PRODUTOS:

Assneer d� Baunilha, Sal ReflnadoIpara cosinha),
Mata Moscas.

'

FABRICANTE:' A!tIIJ"•• _ Milli!
Rua D. Pedro II N. 69 - -Jaraguá do Sul

.11

([)) §21tJ�� (Marca Registrada)
.

Virgem�Esp�cialidade
dl21 ([RAo WIE1rlIEIL- RN])) [J§lfIRRAIL = JJ(Ü)-n]illvn�Re 'Sf>.ßÃ��/RCf""

. ,-

EspECIÀlIOADE

REfJOMEIDA-SE TANTO PARA ROUPA FINA OOMO FARA ROUPA OOMUM
•

..........................I R _ �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


