
tros de extenção.
=-x-;

A 70 quilometros de

Os quatro.grandes que-
São Salvador, capital da D

° tOd d d ld d
rem fazer uma radical 1'0 de soldados e oficiais Bahia, acaba de ser per- a DaCIODa. a e e a �l a aaía numero;

transformação nas Iínan- do exercito bulgaro. furada uma veia petroll-
,III - pera prefeito, o

ças alemães.
-x- fera que, segundo tudo Art. 129. São brasilei- Art. 155. SÓ se suspen- que houver exercido o

Como principal e sen-
A onda de gafanhotos indica, nos livrará do ros: dem ou Derdem ' os direi-, cargo

por qualquer rernpo,

sacional ponto em estu- que devasta as planta- combustivel liquido es- I - os nascidos no ßra. tos pollticos nos casos no período imediatamen-

dos,está a substítuição da ções do nosso Estado e trangeiro. sil, ainda que de pais es- deste artigo. te anterior, e bem assim

. atual moeda alemã e a
do Paraná, parece que A veia está a 700 me- trangeiros, não residindo § i -. Suspendern-se : c que lhe tenha sucedido,

negação, da divida de dividiu-se em duas par- tros de profundidade, [or- estes a serviço do seu I - por incapacidade ou dentro dos seis meses

400 biliões de marcos
teso UQ1a dirigiu-se para rando [à cerca de 1.800 país; civil absoluta; anteriores ao pleíro, o

do terceiro Reich. Canoínhas e jà atingiu litros por hora, do me- II --;- os filhos de brasl- II - por condenação cri- haja subsrituido; e, igual-

Como medida de calo- Mafra e Rio Negro e a lhor petroleo do mundo. leiro ou brasileira, nasci- minai, enquanto durarem mente, pelo mesmo prazo,

teiro, não ê novidade, outra rumou para o sul -x- dos .no esrrangelror se os os seus efeitos. as autoridades policiais

pois ê até uma imitação do Paraná. tendo já al- Hontern chegou ao Rio pais "estiverem a serviço § 2' Perdem-se: com jurisdição no Muni-

do que Schacht Iez cança?o Pon�a Gr?ssa; o Brigadeiro Eduardo do Brasil, ou, não o es- I 0_- nos casos esrelecí- cipio;

. quando desvalorisou o
Essa e a maior, �OIS e Gomes, que teve uma tando, se vierem residir dos no art. 130; IV - paro aCamara

marco, depois. da prí-' de cerca de 8 quilome - grandiosa recepção. no país. Neste caso, arin- ll- pela recusa prevls- dos Deputados e o Sena-

meira guerra mundial.
gida a. maioridade, deve- ta no arr. 141, § S'.; do Federal, as autorlda-

-x __ POLITICA rão, pera conservar a na- III - pela aceitação de des mencionadas em os

Na fronteira da Ar- :1

'

cionalidade brasileira, op- titulo nobiliário ou con- nrs. I e U, nas mesmas

gentina com o Brasil foi
rar por ela, dentro em decoração estrangeira que condições em arnbos esta-

apreendido um contra. Continua ainda coníu -c, que está por cima. quatro anos;
-

Importe restrição de direi- belecides, se em exercicio

bando de cerca de 280 sa a situação politica na- Ainda não temos cons-
III - os que adquirirem to ou dever perante o Es- nos tres meses enferiores

mil cruzeiros de trigo, cional, com avanços I e tancíã e aprendemos a
a nacionalidade brasileira tado. ao pleito;

que vinha daquele país recuos, o que se mani- lutar por ideais. Somos nos termos do err, 69, nrs. A 159 A d d
V - para as assem-

para suprir o cambio ne- festa tambem nas cama- comodistas ou defende-
IV e V, da Constltuição . �t. .

..

per a os bleias legislarlvas, os go-

de 24 de fevdreiro de 1891,' ,d.Ireitos políticos acarreta vernadores, secretários de

gro aqui. das politicas populares. mos o estomago. Os que sirnultaneamenre a do car

Q
..

IV o� os naturalizados _,.

- Estado e chefes de poli-
ue pena, pois sena Se entrarmos, de ma- assim agem, tem o des- g f bl

,
,

1
pela forma que a lei esta-

o ou �nçao pu ica. cia, até dois meses de-

uma compensação pe os nhã num. caié, podemos dem do proprio visinho, A t 1 7 A I t b I
. "

belecer, exigidas aos por- :r. é). .:1 es a e e- pois de cessadas deflnirl-

pneus que aSSIm toram seguramente dizer se as que embora o receba c a d d

lá
rugueses apenas residen- e�. a_: con Iç�es. e rea- varnenrs as funções.

para .
noticias que o radio trou- fica desconfiando. ,r qursrçao dos dire tos po

. cia no país por um ano ..
. '. -. Parágrafo único. Os pre-

-x- xe na noite anterior Io- Mas vamos a politica. llticos e da naeionalidade
-

O
.

b
. ininterrupto, Idoneidade _..

ceitós deste artigo apli-

s americanos aixa- ram íavoraveís a pesse- Uma cousa. está quasi A t 1 ':t8 � I
moral e sanidade fisica.

r. u. oao ine egi- cam-se aos titulares as-

ram de 75 para 25% a distas ou udenistas. certa: é que a U.D N.
. .

I' t'
.

, ,

Art. 1 '10. Perde a nacío-
veis os ma IS avers e os sim efeti vos como lnteri-

índemnisação que pedi- Os que receberam no- quer retornar o caminho,
U

•

d
'

na.lidade o hrasilelro :
mencione os no paragre- nos dos cargos meneio-

am da ltalia para paga- ticias desfavoraveis ficam da independencia, numa f
,.

d t 132'
,

d
dI

- que, por naturalize-
o UnICO o ar.. nados.

mento íos anos causa- com a cata transtorna- luta aberta, esperando, A t 139 � -

t bé

j d b d b
ção voluníarle, adqulrlr ] ,

r.. .'
oao arn em Art. 140. São ainda'

os a ens e seus su - da, cabisbaixos, Como os que o Presidente Dutra
... I

dit d d
outra nacionaltdede;

ine egrveis:. inelegiveis, nas mesmas

1 os iuan 10 a gu.erra serradores quando �oi 'institua o "clima de se-
II _ que sern licença .1 - pa�a Presidente ,e condições do artigo. an-

naque e pa S. cancelada a exportaç�-o gurança elíberdade' nas
do Presidente da Repúbli- VI.ce-PreSIctente da Repu- terior, o cônjuge e 'Os

� -x�- da madeíra. futuras. e10i"'!ies.· < .... ,,-
� bl-ica' '" .....J.c...'.

A conferencia da Paz Os outros, põe chap�u Assim, valhaver mui- ca, aceitar de governo es-
-

'

"

.

. -, -, -� -parem'eS;":v{fRsa-ngumeoEF"

f· 65'1
trangeiro comissa-o, em- a) o Pre.sidente que te- ou afins àté o seg'undo

, IXOU. em mI o nume- no cQcuruto da cabe ,a, ta discussão, pois um h d
Preo-o ou pensão',

n a exerCi o o cargo, �or grau:

aparentando. terem ga- deputado mineiro J'á dis- 6 qualquer tempo no periO
111- que, 'por sentença

,.
- 1 - do Presidente e do

nho a sorte grande. -' se está sentindo o chei- do imediatamente a'nterI'o'r V. P
o

É
� J'udiciària, em pro.ceso qúe

' Ice- residente da Re-

que ainda não a- 1'0 de polvora . . .
b

.

V' n

a lei estdbelecer, tiver can-
e _em assim o Ice-I;"-re- pública ou do substituto

prendemos a conformar Por causa disso, oBre celada CI sua naturaliza- si�ute que lhe tenha su-

com os tropeços que se .derodes diz que nunca
ção, por exercer atividade

c(?dido ou quem, dentro (concI. 'na ultima pag.)

deparem no caminho: ou muda de opinião. Man-
nociva ao interesse na- dö� seis meses anteriores

Estevevisitando a re- voltamos para casa aca- dando o Dr. Nereu està
cion aI.

ao pleito, o haja substi-

dação dêste jornal o snr. brunhados, ou pegamos com ele, se o Dr. Adol-
Art. 151. São eleitores tuido;

Relatam
so jornaiEl

Dr. Carlos Sada, geren- um desvio e vamos pa- Io subir, idem, e rema-
os brasileiros maiores de b) até seis meses de- que no Paraná, os

te da agencia do Banco ra a casa do visinho, tando: eu estou sempre dezoito anos que se alis- pois de afastados äefiniti- ratos provindos do�

do Brasil, em Joinville. com o-governo.. .

tarem na forma da lei.
vamente das funções, os taquarais que seca-

S. S. mánteve-se em �o trOlbl"r)al de
Coitado do Brederodes, Ärf. 15,2. Não podem governadores, os interven- ram tI' an sm it em

demo ada palestra com
U é uma inutilidade den- t f d's d uma doença qn.e a

r alistar-se eleitores:
ores e eraI, nomea os ,

o nosso diretor tendo, tI'O do Brasil.
'

I _ os analfabetos;
de acordo com o art. 12, principio era dada como

tambem, percorrido e apelação �x- os Ministros de Estado febre amarel�, mas exa�

apreciado com interesse \ O srir. Nereu Ramos,
II - os que não saibam

e o Prefeito do Distrito mes de laboratorio des-

.

t 1
-

d'
.

E
-

l' d' 'd t d R
exprimir-se na lingua na-

FdI'" asustadora
as InS a açoes on e e Im- m sessao, rea Iza a· vlce-presl en e a eJ cional;

e era;
,

I
J.lzeram a

pressQ o "Correío do Po .. dia 24 de outubro, ,do publica, deverá visitar o III
.. ,c) até tres meses depoi� I noticia.

" T'b 1 dAI
-

d E' t d
..

- os que estejam pn- de cessadas def,'nI'tI'va- Trata-se da doença
vo . • 1'1 una e pe açao o s a o nos prImeIros vados, temporária ou de-

O Dr. Carlo,s Sada, nos- Estado foram elel'tos os dI'as de Outubro.
. mente as funço-es os Mi conhecida como «Moles

finitivamente, dos direitos
. '-I

-

so velho conhecido de desembargadores Medei- -x-- politicos.'
nistros do Supremo Tri- tia de Wei1l» Foram ré-

Blumenau, onde sua fa- ros Filho e Urbano Ba- Chegou do Rio o de- Paràgrafo único. Tam- bunal Federal e o Procu-I gistados diversos casos

milia, digna e respeita- les, Presidente e Vice- putado Dr. Aderbai Ra- bem não podem alistar-se
rador-Geral da �epub-lica, i fatais, Qerca de 20 em

vel sob todos os titulos, Presidente daquela egrê- mos da Silva, apontado os chefes 'de estado-mai- poucos dias em um só
eleitores as praças de pré, '

goza de explendido con- gia Córte de Justiça, como candidato .ao go- salvo os aspirautes a ofi. 01', os JUizes, o procura- municipio.

ceito em todos os circu- que foram, reempossa- verno constitucional bar- cigl, os sub -oficiais, os dor-ger�1 e. os\ procura�o- Explica-se que dé 50

los sociaes, é antigo dos nos cargos. ,riga-verde. sud -tenentes, os sargcn-I r�s .

regIOnaIS da Ju�t.lça em 30 anos, aproxima-

e acatadissimo �uncio-
'

Na mesma sessão o -x- tos e os aluno!5 das escoo EleItoral, os secretarIOS damente, os taquarais

nário do Banco do Brasil Tribunal de Justiça ele- O P.T·B. do Rio Gran- las militares de ensino de .E�tado e os chefes de brotam dando margem a

onde, mercê das suas geu para formarem o de do Sul, com o apoio poliCia; uma espantosa multipli-
superior.

aptidões e dedicação. Tribunal Regional Elei- do snr. Getulio Vargas, Art. 135. o O alistamento
II - para gouerdador: cação de ratos, 'porque

vem galgando, com se- toraI do Estado: juizes- apresentou o snr. José e o voto são obrigatorios a) em cada Estado, o o broto de taquara cons-

gurança e hrUho invub efetivos, desembargado- Loureiro da Si.lva para
Governador que haja exer-I titui o alimento preferi-

para os brasileiros de am-

gares os mais destaca res Medeiros Filho, Ur- o governo legal daque- bos os sexös, salvo as cido.o cargo por qual· do por esses roedores.

dos postos da adminis- bano Sales, Guilherme Ie Estado. exceçõe.s previst.as em lei. quer tempo n'o periodo Quando lhes falta es-

tração. . Abry; juizes Osmundo
I

-x- A t 1 ':t4 O f"
, imediatamente anterior ou se alimento. dopois de

r . rU • su raglO e d t

Agora mesmo, a ser- Wanderley da Nobrega, Exonerou-se do cargo universal e direto; o voto quem lhe haja sucedido, secos os brotos as a-

viço da agencia que tão Mario Carvalho da Ro- de interventor do Para- ou, dentro dos seis me- quaras, os ratos aproxi-
é secretq; e fica assegu- d

bem dirige e eleva, em

I
cha e substitutos .do re- ná, o sr. Brasil Pinheiro rada a representação pro-

ses anteriores ao pleito, o mam-se naturalmente o

Joinville, e n co nt ra-se ferido Tribunal, desem- Machado. porCional dos partidos po-
tenha substituido; e o in- homem, á procura de

entre nos procedendo'l bargadores SilveIra, de Os politicos daquele liticos. nacionais, na for- terventor federal, nomea- novos'meios de subsis-

Pessoalmente, a estudos Souza, Luna Freire P, Estado procuram, de lan-
do na forma do art. i 12, tencia. Dai. ter-se mani

ma que a lei estabelecer.

reputados de grande in- Ferreira J3astos; . juizes terna na mão, um cida- que tenha exercido as Festado essa doença.

teresse para aquela 01'-. ';de direito, Cantidio A- dß_o' que a todos agrade, funções. por qualquer tem- Os ratos tém apareci-

ganização bancária 'inàraI e Silva e Leo Pe- 'P9i.� o snr. General Du- o diretorio do, Partido po, no per!odo go\(erna� do .em g'randes quanti-

Ao Dr. Sada, penhora- reira de Oliveira O mes- tra está disposto a_ "cre-I de Representação Popu- mental imediatamente an- dades nas encostas elas

dos pela honra da ,visita mo" Tribunal organizoq ar o clima de paz",' tam- lar. ,. terior; serras do municipio e,

e pel� prazer pröporcio- para efeito do número 2, bem ali. -x- b) até um ano depois um pouco 'de, cuidado

nado por sua'. ,o'palést�a do art. 112 da Constitui- ,Como é difícil encon- Foi alvo de festiva re· de afélstaaos definitiva- era bem recomendaveI.

culta e sobremódo agra· çã.o Federal, a seguinte traI' um homem que SOl" cepção em Blumenau, o mente das funções, o Pre- Ê preciso que, os ali

davel, enderêçamos os lista: advogados Vasco ria para todos. snr, interventor Dr. Udo sidente, o Vice-Presidente mentos sejam bem res-

,

nossos n;telhores agraQie- Henrique Avila, Oton, So mesmo o sr' Ge- Deeke. da República e os substj- guardadois, pois é ali

cim�ntos cheios de vo- Gama D'Eça, João Bo- tulio Vargas -x- tutos qué hajam assumido que, pela urina e fezes

tos de absoluto êxito nassis, Henrique,' - Sto- ,-x- O snr. Aristides Lar- a presidencia; dos ratos é depositado o

nos seus trabalhos e na dieck e Eduardo, Soares Em
....

Florianopolis foi gura, do P.T.B., chegou c) em cada Estado, até microbio que transmite

sua carreira. Moreira. �' ...::: solenemente empossado a Joinville. tres mes�s depois de ces- o mal ao ser humano,

Noíes e Noticias' A

Dr.' Carlos
Sada.

CAIXA POSTAL, 19
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Matriculas nas escolas 111;E�!�m=;;=;!=!!=i!=!!=mi!!;m=;!!I!i!=m=!;=:;=lll

preporcdorics de Cade- •Febres' (S1�;:'IU���':as, N .

-. tes em 1947. II Maleitas, Tremedeiralll Preoo de ocaelöo
'

1,:I.l,l:
- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM _::: '1'

Aviso da Diretoria do Ensino do Exercito. m 111·/ --+--1
-

""I' "C I A t'
.

"""
Duas ótimas propriedades na estrada Bananal,

_ Comunica-nos: :::
apsu as n Isezonlcas

.. ,
com casas de material e demals benfeitorias. Numa

'U· """ das propriedades vende-se ou aluga-se, uma fabrica

"O 130• B. O. prestará todas as informações re- .II M inancora" .. , de aguardente e açucar, movida a força d'agua; com

ferenres iI matricula nas Escólas Preparatórias e dis- 1"',1' 1""', .

todos aparelhamentos, com capacidade de produção
tribuirá, a pedido, as "Instruções" pera o próximo até 800 litros de aguardente díarios. Um Dom arma'

concurso de Admissão a reallsar-se em Janeiro de """
.

Em Todas as Boas Farrnacias """ zem com 50 merros de comprimento X 12 de largu-
1947". , ::: É um produto dos Laboratórios MINAN00RA 1:""" re, com bons tonéis, encanamentos d'agua, tabulei-

Nas Escolas Militares são recebidos todos os '" ros pera secagem de açucar em grande quantidade.
brasileiros aptos, condicionados fisica, rnoral e inte-,,:,:,: - .Toinville __:_ Sta. Oatarina- ,:,:,: escritório e telefone no mesmo. O melhor ponto em

lectualmente ás exigencias da vida militar. Guaramirim pare o comercio atacadista de produtos

Nessas escolas os alunes recebem alem de [E!!E!!!iEEm!!!!!!!!!!llE!!m!;E!!!:i!i!!!!EEi!:E!!!:�!iE!!!lE!!mEi!i de lavoura, 10 minutos dlstanre da estação ferrovia-

educação e instrução, o fardamento, assi�tência rné- Carteiras Prnãssíonaís
ríe. - Vêr e tratar com o proprietàrio.

dica e dentária, inclusive medicamentos, tudo por SATU NINO·ROSA .• _ Gua�aml'rl'm
conta do Estado, percebendo • ainda os vencimentos

mensais de Cr$ 100,00,
'

As despesas, por conta do candidalo, importam Acham-sé a disposição dós ínteressados, na Alem destas, vende-se ainda outras propriedades, a

apenas em Cr$ 450,00, sendo Cr$ 50,00 da taxa de Prefeitura Municipàl, as seguintes carteiras profis- tratar com o mesmo.

inscrição no Concurso de Admissão e Cr$ 400,00, sionais.

no ato da matricula, pera aquisição de roupa de cama, Bernardina da Silva, Felipe Ramthum, Teebel- ���������m-2®���m::1��W��W

OS ínteressedos residentes nesre Estado, pode- do ôanson, Felicio Ploszai, Edgar do Amaral e Sil- ���2Z:S�2Z:S2Z:S2Z:Sm::í�Illl����m::ím::í��I:i:s�
rão dirigir os seus pedidos de "Instruções" pare a va Irma Lickerath Harry Gaedke l\lfredo Lehmert zss

Ad If H S h I
zes

Secretaria da Escola Preparatoria de Porto Alegre - Lu'ciano Patricio da Silva, João 'M�rtins, João Jan� � O erm'", C u tze .00
Rio Grande do Sul. ning, Raul Müller, Eduardo Hann, Ernesto de ßnro, '� MARCENARIA EM GERAL ' 00

Pere matricular-se nessas Escolas, basta que Domingos Candinho dos Santos, Carlos Sohn, Fre
zes 00

esteja habilitado a fazer o Concurso e preencha os derico Lehmann, Frederico G. Henrique Neitzel, An- � �

seguintes requisitos: tonio Fernandes da Silva, Ioäo Iagelski," Francisco m:s Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da m:s

- a) - Ter a idade miníma de 15 anos completos Adam, Guilherme Herrnenn. Arnaldo Jung Artur Kei- 00 CIA, INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
ou a máxima de 18 anos, pera o primeiro ano, 19 ser, Mariano Sumík, Luiz Hornburg. Harri Butzke, 00 00
pera o segundo ano e 20 pare o terceiro ano, refe- Artur Ristow, Ackil Krueger, Osvaldo Wackerhage, 00 Mantem um, ,estoque �ermanente de tod?s (�s tipos 00
ridos esses limites ao dia 10. de Março de 1947;

.

Alfredo Hanemann, Erich Jung, Leopoldo Krueger, 00 de MObIliaS, especialmente para escntorto. 00
- b) - Ser brasileiro naro . e solteiro; Demetrio Vieira, Edgar Braatz, Alfredo Adam, Leo- w w

- C) - Ter consentimento do pai ou rutor pera ve- poldo lanssen,' Artur Kanzler, Bruno Mueller, C1e- � INSTALAÇÕES ,CO_MPLETAS DE: �
rtfleer praça no Exército; ,

mente Baratte. Francisco Matheus, Emílio da Silva, � Dorrnitorios zes

- d) - Possuir antecedentes pessoais que: o reco- Euclides Lezare, Henrique Konell, Oswaldo Marten- � Salas de Iantar 00
mendem ao ingresso na Escola; dai, Mathias Rosa, José Cordeiro, Oswaldo Alberto I 00 Cópas 00

- e) - Apresentar: certificado de aprovação nos Carlos Frankowiack, Leopoldo Schuster Teobaldo 00 Escritor] JS \

00
exames de licença do curso ginasial, consoante a Lei Hagdorn, Alberto Kitzberger, Iacob Eberherdr Hnesch, W Moveis rusticos e outros, W

n. 4.244, de 9 de Abril de 1942, se se destinar ao Afonso' Lopes, Guilherme Freiberg, Adolfo Ignacio � zes

primeiro ano; certificado de aprovação nos exames da Costa, Teodoro Iesuino, Oscar Kamin, Mariana � MOVEIS AVULSOS COMO: OO�do primeiro ano cientifico se se destinar ao segundo de Lourdes Capete, Levino Krause, Roberto Butzke, 00 Cadeiras �

ano; certíficado de eprovação nos exames do segun Germano Roepke, Arnoldo Stachelin, Bernardina To- 00 Poltronas fixas e giratorias
do ano cientifico, ou curso secundário fundamental mazeli Erotides E. da Silva, Linda Marthendal, Ber- �

Mesinhas de centro e para radio .

�pelo regime anterior o da Lei n. '4.244 se pera o ter- toldo Hort, João Borges ôobrlnho, Manoél Vargas, E entre muitos outros, a '.

ceiro ano; Erico Harnehen. José Conceição, "Germano Henrique' Caixa Registradora marca "RECORD"

- f) - Os candidatos de 17 anos (inclusive) a di- Arnold, Mathias Laumen, Vitorino Pellenz, Agnes � Afamada pela sul eticiencia, substitu 00

ante, deverão apresentar prova de que estão em dia Garte e Maria [konell.' _
00 � indo as "Caixas Registradoras de 00

com as suas obrigações militares, Essa prova é fel- Ieraguä do Sui, 23rde se_.lembro de 1946. �;
,elevado ,custo,------- - - �

ta mediante apresentação do certificado dealista-, �

mento ou de reservista. MANOEL L. SILVA -- Identificador
�

Toda a Mercado_riaá pronta Entrega w

O requerimento e demais documentos exigidos W
�

para a inscrição no concurso,
.

de admissão' estão � RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 m
-isen,os de selo, d� acordO com o decreto-lei n. Socl·edade'. Hl·pl·Ca �Jaraguá do Sul Sta. Catarina �r
8.816, de ?4 de Janeiro de 1945. � �

As, inscrições são feitas em requerimento do wOOOOoowwwwww®�wwwwwwwww
próprio punho do candidato dirigido ao comandante de -Jaragua' do Sul

� ��m:s���m:�m::í�?:6:S��m:s�m:s�

da escola entre 1 e 51 de Ou,tubro, .

As "Instruções", além de conterem todas as. in

formações sobre o modo de requerer a inscrição, so
bre as formalidades a serem preenchidas e sobre à
forma de realisação dos exames médico e inteletual,
trazem os programas detalhados· dos materiais deste

ultimo exame, permitindo, assim, que o candidato

se prepare em qualquer localidade o'nde resida.

Vende-se

,

....
'

ASSEMBLEIA GERAL

Convocação
ONDE

__
COMPRAREI MAIS BARATO 1

Fazendàs �
Chapéos -�

Suspensórios

SedasSão convocados o senhores socios para éI As

sembleia Geral a ser realisada na sede social, no

dia 4 de Outubro deste ano.

Tratando-se de assunto de g:rande interesse a

ser discutido, solicita-se o comparecimento do mai

or numero possivel de associados.
.

.
'

Jaraguá do Sul, 25 de Setembro de 1946.

JOÃO MARCATTO
Presidente

Perfumes • Etc., etc.

Vendem-se
Três juntas de bois,

garantidos para qualquer serWço.
Preço Cr$ 15,000,00.

Tratar com õ Snr.

Pois isso V. S. sempr.e consegue

na Casa - ERICO BR'UHNS,
JAICAGUÁ DO SUL

- -

Rua C.-1. Emilio .Jourdao, 62

'p f' M' r·��··��··,,

re eltura LI-r -

nicipal de CALCADOS

Jar�guádo Sul, 'I ,D �
INFLAMf,ÇÓES. I JE�nrrédl� i I R G'O '

, c c c [ ! R A S I De ordem1 do sr. Pre- 'I .

. ,:I F K I E I R A 5 I feito Municipal torno pu- �. .

•
'

I [ 'blico que durante o mês I WNUNCR EXISTIU IGURL L_E�SPINHAS, ETC. deSetembroarrecada-sena 'I �a-� �� m�I��r�� n-- Tesouraria, da Prefeitura ii.
. I

:{®@f@)@Y®@Y®®r@)@t@)@'i'@@!@)®Y®®r®,:
. @!@).®í®®Y@)� Municipal de Jaraguá ,do �

I
,

� TAB 't R'd R f' d � g�lruepg,ao 11������Ci�Ob�� , mai� �arat� �
�

osse, sma, ronqUl_ e, ouqm ão, e es fia os

@1 INpUSTRIAS E PROFIS 'I
�

T®DAf!> AS MOLlEf!>TllAS DO ßPHRflHO HfS"RßIÓRm � :!��,�;��f���1i:���: ,. FR���';--�f\
�

Encontram alivio imediato com � uso do �' ��c�ám�l�ao��i���!e :�be;� 'I' ITJl1lrTI1ill§trn°6] �,fh tr<1Jl] 1"<1Jl �tn\§
f@ I n C O In P a r a v el@) o imposto, no primeiro' l\J1

.

. @ M�
-

�@ll'ir@M\\JI

�, � mês, sendo então feita a rr � IT m� tn\ � �

I P�iloríll d� . Hogieo r�lol�OI� I ::�����y;�i���mf���'� ,. VJlO�::���:t���1S�;, ß'"

f@ O PEITORAHLMAIS €CO�BE€CIDO MO BRASIL @j do Sul, 5 de Setembro de

�
SANTA OAtARINA

�
. , r,;.

1946.
. .. '

� � F. VOSGERAU

i(@@.;@@,;.@@}..@@.;@@j@@;.@@;®@j@@M®@l®@j@@.;@@)t Tesoureiro ��G?:cie__.�----.'!CI
.

'

EDUARDO MURARA
Itapocusinho

-------------------------�

5x1

PA R A f E R I D A S,
E C Z E M A S,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

-r�l==A=L=VA=N=I=A=�§=I=EN��l ���o���
:::: PROPRIETARIO liA ii da Comarca Jaraguá do Sul.

liOII Ruljt Marechal Deodoro, N. 158. :�::.!::: R ;::.:!::.:
Estado de ����fl. Catarina

!! ii .
Faz saber que comparece-

i!
S

ii

Secção de lavagem, Deposito de Luhrlih_ ii s ii �;�:n:�:�:�Ni,��:!:I�;:;
ii T ii
ii

E
g

IINii
:: ::

�.:.::::::::::::::�} t.�:::::::::::::l}

E ?ara que chep ue ao co

nhecimvnto de todos, ruandei

passar o presente edital que
será publicado pela impre n-

/ I t'
. d

'

===:====o===�=�» 'III-Ih
:�ix:d�md��:Il��IOI�nd�l�.seS�

Moveis Estofados�
, I, O alguem souber de algum im-

.... pedirnento acuse-o para OS

-

"[«DZFIRO" . I Amarelin�ó
tins legaes.

II
L '

'I
Or$ 62,00

ARTUR MÜLLER Oticial

II J Mesclado-branco
-

Elegancia, distinção e bom gosto V. S.

I' CI'$ 60,00
encontrará só nos afamados MOVEIS G

·

n ESTOFADOS CRUZEIQO. 'ESTOQUE PERMANENTE U I ClS
I Poltronas para radio - Divãs - Tape- Ites - Passodelras, ludo V S. encontra- Enge n hO RAU Lda.

rê á Rua Marechal Deodoro da

�f Fonseca\ 319.
- Fone 22

,

.

'.

"MEDICAÇÃO AUXILI

AR NO TRATAMENTO
_=====0======_ DA SífILIS"

,�"-

"-VENDE�SE

Seguros em ge
ral da

an. IPfRfiNGfi

D··········_······················.················· .. ·

............................•....................................•....•.....................................···········a _'

'

i! ·õ-ÃNc·õ··iN·õ-üsTRfAi·cõMi·R·clo·ôEi�·ciTARiNisjf!! � L�!TI�r� iallua.
li

Fundado em 23 de fevereIro de 1935
•

li

H I
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ::

:.1:11:.1 !\��;IIS
EM:

AGENCIA�1���Ut::l�ir4�:;��;�:����:nOe:'�:
Cresciuma MATRIZ: I TA JA Í
Curitiba Faz todas as pperações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.

Curitibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.

Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

Gaspar
taxas modicas. .

'

Ibirama abona em C /Correntes os seguintes juros:

�fud;���nga A Disposição, sem aviso, com retiradas livres

jaraguá do Sul pard qualquer importancia 2°/0
joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres ii

joinville de Cr$ 1.000,00 30' ::

���;�:�,it� . ;;a����;:P;I:�e��b������:;���:����:i� 1:.:1:.:
Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2%

Rio do Sul
' Prazo Fixo de 12 meses 6% l::!:.:.S. Francisco do Sul O 1 d

. •

S J
.

s juros são pagos ou capita iza os semestralmente a que dispõe de maior

TT·al.).iu6caaQsUlm A ecanam ia é a base da prosperidade �:.!.i:.i. sortimento na praça e ofe-

Deposite as suas economias no
rece seus artigos á.

Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina S/A. :: preços vantajosos.

�� �[J�tr�nga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30, e das 14 ás 15 horas il Rua Mal.' Deodoro 30 • JARAGU'a

li
Aos sábados dali 9 às 11 horas ' li • .'. •

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::1:1
����

cantes, Combustível e Àccessorios,
Lubrificação, carga de baterias

e concertos de pneus.

/'

COITRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS [ �Et�AIS

ßfECCDES DO

�3URC-CABElUDO.
TÓ":lltO.�Äf*�R.
POR. EXCH�CIA

rj ,-,-------==
r I'

É UMA -.tÇA ._".;.._
MUITO "R180M ""RA A "A

MiLIA • ..AftA A !lAçA. COMO

UM IIOM-AUXIUAR NO TRATA

M_ .bsIr eftAND.l'l.Aell1.0
u •••

I

Um terreno com otima Casa de Material, inclu-

sive instalação de Açougue, com 4 morgos de ter

ras, com 125 metros de frente, distante 1 kilometro

@a cidade, em Estrada Nova.

Tratar com o' önr,

""alter MUller
Fabrica de Calçados "YARA"

A .(,JU... APftDItNTA so.

INÚMERU !'OftMA" TAl. _MO. ,..

MUMATI....

IESCItÓ"UL,A8

I!IIPJNHU

,(.,.IIL.M

c.u:....

1ECZEMA8

..-JgU

.A,,"",_

MANCHU

3x1

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
-BAReRESTAIDRANTE-

Refeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587

JARAGUÀ DO SUL - ôta, Catarina

.. ELlX.R DE NOGUEIRA"
OONHalCIDO HÁ •• "NO,. �

V__·" UI TODA "AR'"

Dia 13-9-46.

1244-Alfredo Agusro Braun-brasileío, requer trasf"

imp. terreno éomprado Tasie Koroll Hass e Erica

Koroll. Como requer,
1245 - Oscar ôchulrz-bres. requer licença construir

uma casa de alvenaria de tijolos, a estrada Isabél.

Idem.
1246 -Rudolfo Engel-bras. requer alvara de abertura

pera estabelecer-se com Atafona de milho, a estr.

Isabél. Idem.
1265-Gustavo Bleich-bra. requer transf. irnp. terreno

vendido a, Herbert (Neumann) Neuber. Idem.

1266 Ervino ôell-bra, requer transf. imp. terreno com

a area de 25.000 mts2. vendido a José Wisch. Idem.

1267·· Gustavo Orto Weber-bras. requer trensf. irnp
terreno com a area de 2.500. comprado de Carlos

Rutzen. Idem.
1268-João Ramthum-bras. requer transf. imp. terreno

vendido a Alfredo Boddenberg. Idem.
1269-Alfredo ßoddenberg-bras. requer transf. imp.
terreno vendido a João Ramthum. Idem.

127ú-Mathias ôcheuer-bres. requer transf. imp.
terreno adquirido de Gabriel Scheuer. Idem.

1271 - Walter Karsten-bras. requer licença construir

mausoléo sepeulture de Rubens Karsten, inhumado

no cemuerio municipal desta cidade Idem.

1272-Daniel Horongcso-braslleiro requer transf. imp.
terreno vendido a Eugenio Vogel. Idem.

1273-Alvino Flohr-bras. requer transf. imp. terreno

vendido a Gustavo Bodderberg. Idem.

127_4-Batista Prestlni-bras. requer transf. irnp. terreno

com a area de 137.000 mts2 a estrada ltapocuzinho
vendido .a Gervasio Rosa. Idem.

1275-José Peters-bras. por sI procurador Dante

ôchiocher, requer transf. imp. terreno com a area de

2.000 mts2. sito a rua Domingos R. da nove, vendi

do a Dr. Arquimedes Dentas. Idem.

1276-Francisco Panstein-bras. requer transf. -Irnp,

f terreno vendido a Walter J.F. Sacht. Idem.
1277-Fridolino Schmidr-bras. requer, transf. irnp,

terreno com a area de 115.190 mts2. sito a estrada

morro do Iaraguã. Idem.

) 378-Alexandre Avanci-bras. requer transf. imp.
terreno com a erea de 5.000 mts2. adquirido de Alfredo

Jordan Idem.
1279-0Uo Leverenz-bras. requer transf. irnp. terreno

sito a estrada Rio da Luz adqulrido de Luiz Leverenz
Idem
1280-Eugenia J. da Silva-bras. requer

licença construir uma casa tipo Bungalow, a rua

Elisa Stein.ldem.
1281-Ernesto Lesemann-bras. requer licença colocar

uma vitrine, em sna casa de aluguel sito à rua

Marechal Deodoro da Fonseca, 183. Idem.

1283-A!ois ôchmídr-bres. requer licença pera

estabelecer-se com engenho de açucar e aguardente
a estrada Ieraguäzinho. Idem.

'

1284 - Affonso Krüger-bras. requer vistoria e Habite

-se pare casa recemcontruida a rua Preso Ep. Pessôa

Idem.
1285 - João Mess-bres. requer licença construir um

'

maásoléo na sepultura de Roland Schroeder, ínhunr

ado no cemitério munlcipal. Idem.
1286-Alfredo Leverenz-bres . requer transf. lrnp,
terreno sito a estrada Itapócu Hansa, adquirido de

Luiza Levrenz e irmãos.ldem.

1287 = loêo Oliveira-bras. requer transf. ímp. terreno

sito a estrada Poço d'Anta. vendido a João Wadzi

nski. Idem,
1288-Carlos Krüger-bras, requer transi. irnp terreno

sito a estrada Garibaldi vendido a a Reinoldo Klien

Idem.
.

1289-Edmundo Bruch-bras. requer transf. imp. terreno

I
sito á estrada Rio Alma vendido o Leopoldo Klotz

Idem.

_________.... Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul,
em 14 de öeternbro de 1946

José Pereira Lima - ôecreterío

casa.-ve:

Prctsítnra M1lliIDlncn]p)2lli dIe
JJaraauã d!([)) §1llili

Reqllerimentos Despachados

Edital n. 2104 de 24-9 1946

Willy Henrique Augusto
Hass e Iris Heinert. ,

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domícíllado e re

sidente neste distrlro, no

Rio da Luz, sendo filho

de Gustavo Hass e Anna

Brandenburg. ")

Ela, brasileira', solteira,
lavradora, dornícilieda e

residente neste distrito,
no Rio da Luz. sendo fi

lha de Augusto Ricardo

Hass e de Alvina Rahn

Heinert.

do Imposto so

.bre a renda de
imoveis

e .respetivos .cal-,

culos de deseon-

..

..

tos sobre esse no

vo tributo.

o PROOESSOS

OOMPLETOS

para licenciamen

to de lavradores

-con vocados para
o Serviço Militar .

JARAGUÀ DO SUL

I O maior sortimento em

aluminio marca

"Mártelo Forte"

V. S. encontrará na

CASA.REAL
- Defronte o eine Buhl' -

®r® ®Y@) ®Y@) ®Y@)
Cure seus males e poupe

I
seu bom dinheiro com- :

prando na

IJarmacia Nova
de ROBERTO 1\1. HORST

Farmacia "Schulz'
Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Telefone, 46

Recentemente ins
talada com produ·
tos medicinajs, per
fum a rias, etc.,n acio
nais e extrangeiras.

Encontra-se á dispo-
\

sição do distinto pú-
blico, apresentando ser

viço criterioso e Pre-

ços Módicos.

ENTREGA.À DOMICILIO

�----------------�

Dr. Arquimedes Dantas I
A.VGGA••

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CONS,TITUIÇÃO ."
Marianos nesta cidade. Típograíía Avenida.
Estamos certos que, a

'

-Aniversaria día 3 de,

(concl, da Ia.ipag.) população' local, que corrente :o meníno'[Nelso
que assumir a presíden- sempre deu seu apoio Safanelli, filho do Snr.
cia:

'

. ,

'às obras .merítorías co- Leopoldo SafanelIi.
; a) para Presidente,.e mo essa, não deixarà de REGISTO CIVIL. - No car-

Vice-Presidente; dar integral colaboração tório do Registo Civil,b) pára governador; aos esforcas dessa mocí- foram inscritos os se-
c) pára deputado ou dade catolíca que outro guintes nas cí rn ent os:

senador, salvo se jà tí- Interesse não tem do que Ivo, f. de Bernardo Pro-
verem exercido o man- servir a coletividade. chonow, Darci" f. de Os-
dato ou forem eleitos sí- ANIVERSARIOS waldo Todt, Maria Apa-multaneamente com o Amanhã passa a data recida, f. de Alcides ,cr"" '

Presidente' e o Více-Pre- natalicia do snr. Paulino Fernandes de' Oliveira, cartório, foram ainda i{is::-:;
sidente da República; Pedri, esíorçadb geren- Pedro, f. de Luiza Rocha, critos os seguintes,,:rlb1ios ,

II - do Governador ou te desta' folba.
.

Luiz, f. de Frídolíno Edgar Piske, com t� anos,
Interventor Federal, no- Ao leàl e, ativo com- Scbmitt, Zilda, ,f. de Ger de idade filho de :A.fnoldo '

meado de acordo com o pauheíro es, d0 "Correio mano Mueller, Antonio, Diske, residente i�rii - tres
art. 12, em cada Estado: o do Povo" desde já abra- f. de Miguel Buerger, Rios do Norte, �no Mül�o,
a) para 'governador; çam,

..

Laurita, f. . de Ervíno I�r, com
�
9 aFlo���e i�.adeb) para deputado ou - Na mesma data Ia- Borchardt, Albino, f. de filho de Germai'Jp Muller

senador, salvo se já tí- zem anos as senhorítas Alfonso Kluge, Maria, f. Maria Zailde' Derteira com
verem exercido o man-IMarta Horst e Rosalia de Celeste Prestíní, Ru- 5 meses de -ldade, filha
dato ou forem eleitos sí- Costa e o menino Nereu di, f. de Alfredo Mar- de Honorio Manoel Per
multaneamente com o TomazelIi. quardt, Adelaide, f de eira Ema Krutsch Deter,
governador;. ' - Dia 3 passa o ani- Arnoldo Suneit, Jaime com 69 anos de idede
III -- do preíeíto, para versaria do snr. Neme João, f. de Eustaquio AI- era casada com Hermann

, o mesmo cargo. \" '

Tobias, do comercio des- qulní, Hilda, f! de Alvino Deter.
\ ta praça e amigo a quem Ziese, Adolfo, f.. de Ar- --------

LO-c-a-is--- �:�:��mos muitas Ielicl- tur ,Ràascb;_ fBlace "8ufif -MBrqU1f�t ". " ",.
- Hoje completa seu OBITOS., No mesmo Realísou-se bontem o Esp'_;,r"l·'!O· 'dost: aniversario o galante enlace, matrímouial da' , ,Ií" .

menino Floriswal, Iílhí- "MEDICAÇAOAUXILIAR senhorita Anely Buhr l
ê��';;'��������������

No proxírno domingo nbo do casal Ervíno-Naír NO TRATAMENTO DA dileta fi1ha do casal Jor- O· homem honrado, por pobre que seja, á des-
terà lugar um Iestíval Vosgerau Fnke. I SIFILlS'" ge Buhr e de Paulina peito de rudo.. é o melhor dos homens.
'em beneííoto da conelu- - Aínda, hoje Iesteja I Enke Buhr, com, o snr.

. -00- ,
I Fí-<ACOS E AN�MKX)81 G I A t M dtsão do predío .do Salão sua data natalicia a gen- Tomelll.

era do r ur arquarut, Começaram a ser usados sinos nas igrejas ce-
f

Cristo Rei,' o magestoso til senhoríta Olair Motta, O comtraente é um tólicas, no ano 600.VINHO CRE08OTADO d tí dedifício que està sendo Iílha do casal Tarcícío- ..

S I L V E I .. A • • gran e es po r -Js ta o
-00-'

construído sob o patro- Izaura Motta, e compe-

li
'nosso níunícíplo." atual A sesrunde zrande zuerre mundial, custou aos',

" Ellp,...._' ....._ Presí d B d' '" ó '"cínío dos Congregados tente auXiliar de loja nà p residente o aepen 1, Estados Unidos mais de um mtlhão dé baixas e tre-i
.

/; TQ..... Isendo diretor da firma zentos bilhões de dólares. O custo do conflito pera'.

. 1tJ:.""". Rufrild..
--

I

'1"Recoin Ltda. e filho do ° mundo Inteiro foi de mais de cinquenta -e cincoO. ANJO PRQTETVR D-E S,EUS �ILHOS É A .1 t�,f,�jJ',1'fo"auit..
. casal

.

Oswaldo' é de rrulhõés de baixas e milhares de milhões em dinheiro.

lOMBRIGUEIRA MINANC.OD,A
' II :�r�;'E��,�ó,��o.. , I·�t��jo�:���:rd�s cum- . O cérebro de. Bismgr�k',pesava . 1.805 gramas,r' p �� {,o_:,vales'cençll �

t de'
Vll'\-o�otO,,' k:,'R'EOSOTAPo' 'I �:lmp'en 0S o' s< O!r.elO sendo que 'o peso médio do cérebro humano é de

. ao
.

ovo». - 1.550 e 1.400 )5ramas. E curioso notar, também, que
"

:,,: ••,,:
'H-'" ;:��!�ú�. ; > '. " enfre os graudes horríens que ao hlstéria guardou, o

�'I,
. ,.,.'..���....;.....;..::.-.......... cérebro de Dante pesava ,1.470 gramas. o de ôchil-

���-� 'Instr'tmel':'�M,nt?�iCa"��� �íkn��9:'d� �ouv�:rht�1�i:���:s.ByrOn
1.720 e final-

, ,U " y� . l Durante o ano de 1944, nos Estados Unidos,
EM GERAL, ESPECIALMENTE ,houve um roubo em' cada minuto, um assalto·a mão

� Gaitas - p,ianadas � armada em cada nove minutos, 57 assdssinios por
\

� ':"", ..c=o
de 24 a 120 baixos.

�
dia e um delito grave em cada �2 segundos .

� �,
..

:�:.-- Band��::�:_-HarmoniOS. � A bondade tem umaOOlinguagem que pode ser�
� Instrumentos para .Bandas _ � ouvida pelos surdos e lida pelos cégos. ,1

I .p...mp"ço/�fld:m�t}����?'j���;::::::�t I·Salão aristo Rei
�" ; PAULO KüSS l � •

Ls��������� Festa Beneficiente
VENDE-SE

Dia'6 de Outubro

«CORREra DO :POVO»

S�lão. Cristo' ReI

Verrnitugo suave e de pronto
,

efeito Dispen�a. ,pur.gapte �.,. c1it't� !
.

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CON'rrOR-
,. ,'" ." '!' ;",)'.1E o ,r ..:! 1';':'2, , e ,4 ,IH, .

Protep a sauile de seus tIl hos t> a su a pro�(!a!
Evitará rhúitas _doenças. e !j)Ü,{.ip:-?r� umheini etn

.

I"emedios'

Compre hoje me��9 ;,j;ma '10MBRIGUiíRA
. MINANCORA para o St"U 'tdhinho.

E um produto :tos Laboratorios Minancora

jOINVILLE

- Domíngo.. mA 29-9-46 - PAG.4: '

,

CasadeMoveisUllóßIO lHIIHRIS
.

JaraDuá �öif.
Bua Domingos _R. da Nova.

� MOVEIS

� ESPELHOS

� VIDROS,/
, ..

.

�. VIDRAÇAS
(

CORTIl-SE VIDROS

0, Maior':
Sertímente da Praça
Em gaitas de bocca de

todos os tamanhos e tipos.
Fabricação nova, Iden

fica à estrangeira. V. S.
'

encontrará na conhecida
CASA REAL

- Defronte o Cine-Buhr-

bem

.. Molduras para Quadros.
qualquer tiRO. '1

Negocio de Secos e Molhados com casa. Tam
troca-se por sitio ou chácara com casa.

I
Tratar com o proprietário.

Rodolfo Reinert
Rua·tO de· Novembro s/n. � .

'.
.

sAo FRANCISCO DO SUL

Os Congregados Marianos e :B"ilhas de
Mada, levam a efeito, dia 6 de O:utubro,
um grande festival benefiçjente para ulti
mação das obras do SALAO CRISTO REI,
no,proprio edificio .

,

":" CillJrrascada, D,oc�s, ,c�!é,
RestatJra.,te cOl11pl,eto, Lellao
de pre.,das, roda' çta FortlJ.,a,
Ti'ro ao Alvó.

.'

,.

";:": Auxilieiil tödos a conclusão do ma�j;es:
tos,u edificio!

�----------�----------i. Pede-se ao· publico enviar prendas, diteta-
mente a Casa Paroquial, pois não serão arreca
dadas em domícilios.

Antecipadamente agradecem
flS DJRETORlflS

"

C A'I Je Õ E $
'FUNERARIOS

, Em estoque e sob encomendas.

Enfeite'! para, Caixões Funera-rios.

::�:::::::':: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::� ::::::::::::.:: ::::::::::::::::::::::::

Dp. LUIZ DE SOUZA.
·ADVOGADO

EsC]'itorio: M�l. Decdoro da Fonseca, 210 - Tei. 34

a:Residencia: Benjamim. 9onstant, 136 - Tel. 12
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !::�:::::::::::::::::::: :::::::::::::::;::::::::::::�:::::::

.

Peças. e Acessorios
_.

.FORD - INTERNATIONAL - CHERVROLET
Para Caminhões e Automoveis

PEÇAS E ACESSORIOS. PARA RICICLETAS

SOCIEDADE RECOIN LTDA.,
Rua Mal. Floriano, '58.

,', .;'.r;-

(()) §'abãl1»
.'"

(Marca Reg'lstrada) ,>('i��
fJ �'bIRIA NACIO

V·'· E"
.

�iIII'._d td t·� \����{íl(lINDusrR/,1Y4t
Irgem .. $peCla I a· e �. ?�OI'VIlLf�

; �t>-�Ã� �/RCtllt
':. .,..

'1 ESPECIALlOAD'E

'-t>-y,�O Vlr�CJ.'
,) �� DA r:""7>...:'-A7
(� WfTZn INDUSTRI.4L
JOINVILLE -

..........................I _.I I � ..

.

�

não deve faltar ein casa algulna!

,

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


